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 مقدمة الطبعة األولى

نظرية التطور من النظرايت الكربى اليت تسيطر على 
الثقافة األوربية، وتصبغ عقلية اؼبفكرين يف صبيع أكباء 
العاَف اآلف، وىي قائمة يف األصل على درس التاريخ 
الطبيعي لئلنساف واغبيواف والنبات، وىذا الدرس قليل أو 
ال وجود لو يف اللغة العربية؛ ولذلك بقيت نظرية التطور 

غَت معروفة أو غَت مشروحة يف   -على ِقَدمها النسيب  -
كتاب قائم برأسو، وليس ينكر أحد فضل ؾبلة اؼبقتطف 
واؼبرحـو شبلي مشيل يف شرح ىذه النظرية، وإيراد األمثلة 
اؼبتوالية على حقيقتها، ولكن مع كل ذلك ليس يف العربية  

 كتاب واٍؼ سهل عنها لآلف.

ىذا النقص يف لغتنا على أف أحاوؿ يف الصفحات اآلتية  وقد حداين
شرح النظرية وتعميمها بلغة سهلة، مع توقِّي ما أشكل منها، فلست ُأورد 
إال ما اتفق الرأي عليو، أو ما يبكن القارئ العادي أف يفهمو ببل حاجة إُف 
معارؼ بيولوجية سابقة، وكذلك رباميت ذكر األلفاظ العلمية؛ كًتتيب 

قات اعبيولوجية وأظباء دىورىا، وَف أذكر من أظباء اغبيواف إال ما يعرفو الطب
 القراء أو يبكنهم مشاىدتو يف مصر، إال ما ندر.
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والكتاب قسماف؛ نصفو األوؿ وبتوي فصواًل خاصة دبا حدث من 
التطور قبل اإلنساف، والنصف الثاين مقصور على تطور اإلنساف نفسو 

لكربى، وسَتى القارئ أننا اختصران أشياء وبعض مؤسساتو االجتماعية ا
اختصارًا قد يكوف ـببلِّ اضطران إليو ترسيم الكتاب الذي بدأان فيو بنشأة 
األرض، مث انتهينا منو إبنساف اؼبستقبل، ولكن ىذا االختصار، إذا كاف فيو 
ما يستاء منو اؼبطَِّلع، فإف غَته هبد فيو فكرة عامة عن النظرية ربثو على 

 والتنقيب عن فروعها الغامضة أو اؼبقتضبة.البحث 

ووبسن ابلقارئ أف ينعم نظره يف الفهرست أواًل، مث يقرأ الفصوؿ 
على ترتيبها حبيث تتم الصورة يف ذىنو غَت مشوشة بتقدًن فصل على 

ـبتارات سبلمة »آخر، ووبسن أيًضا دبن يريد التوسع يف النظرية أف يقرأ 
عدة فصوؿ عن التطور قد عوعبت ففيهما « اليـو والغد»و« موسى

 إبسهاب.

 

 سالمة موسى

٨522 
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 مقدمة الطبعة الثانية

رأى صديقي األستاذ إلياس أنطوف إلياس، بعد أف نفدت 
الطبعة األوُف من ىذا الكتاب، أف يعيد طبعو، وطلب إِفَّ 
أف أراجعو قصد اإلضافة أو اغبذؼ أو التنقيح، وقد 
قمت هبذا الواجب، فزدت يف الصور اؼبوضحة، كما 
زدت فصواًل جديدة، ويف بعض الفصوؿ عمدت إُف 

لو غوامضها، كما شرحت ما كاف تنقيح العبارة دبا هب
 موجًزا يف الطبعة السابقة.

ويف ىذه الطبعة الثانية التفتُّ إُف نقطتُت َف أوفهما حقهما يف الطبعة 
 األوُف؛ ونبا:

( أتكيد قيمة النظر يف تطور اإلنساف دوف سائر اغبواس اليت ٔ)
تقهقرت حىت إف بعضها أوشك على الزواؿ؛ مثل الشم، فإف التفوؽ 
العقلي الذي مبتاز بو إمبا ىو عقل العُت اليت جعلتنا نرى األشياء رؤية  
كليدسكوبية متجسمة وليس رؤية فتوغرافية مرسومة؛ وذلك ألف انفذتنا 

ا ىي العُت اليت ذبعل تفكَتان إُف حد بعيد موضوعيِّا مستقبلِّ عن إُف الدني
أتثَت عواطفنا، ولو كانت انفذتنا إُف الدنيا ىي األنف أو األذف أو اللساف 
لقصر إدراكنا قصورًا عظيًما، وألصبح تفكَتان ذاتيِّا ال ينقل صورة الدنيا 

ف العقل العيٍت على حقيقتها إُف عقولنا، بل وبرؾ عواطفنا فقط؛ ذلك أل
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ىو عقل منطقي موضوعي إُف حد كبَت، يف حُت أف العقل األنفي أو األذين 
 ىو عقل ذايت عاطفي، وىذا امتياز عظيم لنا على اغبيواف.

( والنقطة الثانية اليت أردت أتكيدىا يف ىذه الطبعة الثانية ىي ٕ) 
ت اليت  قيمة اللغة يف سيادة اإلنساف على الطبيعة، وعلى سائر اغبيواان

كانت تزاضبو على قدـ اؼبساواة تقريًبا قبل اخًتاع اللغة؛ ذلك أف 
الكلمات ىي أدوات التفكَت اليت ُحرِـ منها اغبيواف، وكبن قبمع ىذه 
األدوات منذ أكثر من طبسُت أو مئة ألف سنة، فلم نسمِّ األشياء فقط، 

لوال بل اخًتعنا أظباء العبلقات اليت ما كاف يبكن لئلنساف فهمها 
الكلمات؛ فكلمات الصدؽ واغبب والكراىية والفهم والسخاء والبخل 
واجملد والشرؼ والظلم والعدؿ وكبوىا، إمبا ىي كلمات تدؿ على عبلقات 
بشرية بُت شخص وآخر، وابخًتاع الكلمات ؽبذه العبلقات أصبح اجملتمع 

 البشري مستطاًعا، وىذا أعظم نقص تعانيو القردة العليا.

للغة نبا أعظم العوامل لبلرتقاء البشري على اغبيواف، فالعُت وا
وأرجو القارئ ؽبذا السبب أف يعذرين إلسهايب يف ىذا اؼبوضوع يف بعض 

 فصوؿ الكتاب.

ولو كانت لغتنا تساير اللغات اؼبتمدنة اؼبتطورة لكانت كتب داروين 
اؿ ال تز  -لؤلسف  -يف متناوؿ القراء العرب منذ شبانُت سنة، ولكن لغتنا 

بدوية، تلتـز اػبياـ وتقنع ابلعيش يف الوبر، وربلم ابلغيبيات، يف حُت تعيش 
اللغات العصرية عيشة الًتؼ والبذخ ابلعلـو والفلسفات اعبريئة؛ ولذلك 
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ذبد أنو يف ىذا الوقت الذي يؤلف فيو األوربيوف الكتب، يرظبوف فيها 
بنا إُف التأليف عن خارطة اؼبستقبل، ويتسلطوف فيها على القدر، يعمد كتَّا

اؼباضي، ووباولوف أف يبعثوا اغبياة يف رفات التاريخ! واؼبتأمل ؽبذا الكوكب 
هبد أفبًا متطورة قد كتبت لنفسها البقاء ابلتطور، وأفبًا أخرى جامدة قد  

 ُكتب عليها الفناء ابعبمود والتزاـ التقاليد.

على وليست نظرية التطور معرفة فحسب؛ ألننا ال نقتصر فيها 
الوقوؼ على اتريخ األحياء، بل نكتسب منها مزاًجا واذباًىا؛ ألهنا ذبعل 
، واالرتقاء ضرورة اجتماعية، ومن ىنا قيمتها العالية  التطور مذىًبا حيوايِّ
للفرد واعبماعة؛ إذ ىي ُتشِعر الفرد الذي استوعبها أنو هبب أال يركد أو 

قض سنَّة الوجود، كما أهنا هبمد؛ ألنو هبذا الركود، أو هبذا اعبمود، ينا
ُتشِعر اعبماعة أف تقصَتىا يف االرتقاء ىو ـبالفة خطَتة، وربطيم مدمر 
ألسباب وجودىا؛ فالنظرية ىنا ليست معرفة علمية فحسب، وإمبا ىي 
مذىب اجتماعي أيًضا، وبمل األمة على أف تطالب حبقها يف التطور، 

ارتقاءىا وحيويتها، كما ىي وتدافع عن حريتها، وربطم األغبلؿ اليت تعطل 
 منهج فلسفي للتفكَت.

إذا كانت قد استحالت  -وليس شك يف أف اؼبستوعب ؽبذه النظرية 
يشعر بتحرره من أغبلؿ التقاليد، ويستطيع  -يف نفسو مزاًجا ومذىًبا 

لذلك أف ينظر النظرة البكر لشئوف ىذا العاَف، وىو يسمو على 
راب يف القروف اؼباضية وال تزاؿ سبزؽ االختبلفات الدينية اليت مزقت أو 

« اإلخاء»أقطارًا عديدة يف آسيا وأفريقيا اآلف؛ وذلك ألنو يرى أف فكرة 
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اليت دعت إليها األدايف ذبد التعليل اؼبادي يف نظرية التطور ابؼبعٌت األوسع 
واؼبغزى األعم، حىت إننا لنعود هبا إُف ذلك الوجداف الديٍت الذي أحس بو 

 «.أخي الطَت»نسيس عندما كاف يقوؿ القديس فرا

وىو وجداف شعر بو آحاد معدودوف يف اؼباضي، ولكن سوؼ يشعر 
بو صبيع اؼببليُت من البشر عندما يعرفوف ىذه الصلة اليت تربطهم جبميع 
األحياء، وذبعل منهم وحدة، فيحًتموف اغبياة أينما كانت؛ ألف كل حي ىو 

 فهي تطورية. قريب وأخ بقرابة، إذا َف تكن رضبية،

وهبذا الوجداف اعبديد ننظر إُف كوكبنا؛ فبل نلهو بنبااتتو وحراجو 
وجبالو وحباره، نصيد فيها اغبيواف أو نبدد النبات، بل نعد ىذه األمكنة  
كنوزًا ومتاحف ومقادس، كبمي فيها ىذه األحياء، ومبنع عنها األذى، 

ف على كل حيواف أو وكبوطها ابلعناية يف تطورىا وتكشُّفها، وهبب أف كبز 
نبات يؤدي اعتسافنا يف اللهو بو أو إنبالنا لو إُف االنقراض، وقد أوشكت 
طيور صبيلة، اقتضى التطور وجودىا مئات اؼببليُت من السنُت، أف تنقرض؛ 
ألف نزؽ النساء كاف وبملهن على التزيُّن بريشها الزاىي، ولكن اغبكومات 

ت صيدىا فعاشت، وكذلك عاش اؼبمتازة هبذا الوجداف اعبديد حرَّم
الصيادوف اؼبتوحشوف من األمم اؼبتمدنة يف حراج إفريقيا وغاابهتا حىت 
أوشكوا أف يبيدوا األسد والفيل والزرافة، فعمدت اغبكومات اؼبتمدنة 

 أيًضا إُف ضبايتها، ومنعت الصيد إال يف أماكن معينة.



 ٨٨ 

 هبب أف ذبد وىذا الكوكب ىو كوكبنا، وىذه األحياء ىي قرابتنا اليت
 اغبرمة الدينية من كل إنساف متمدين.

وكسٌب آخر كسبناه من ىذا اؼبزاج التطوري، ىو النظر للمستقبل 
واعبرأة على زبطيطو يف حرية اتمة من التقاليد والعادات اؼبتحجرة، وأولئك 
الذين ينفروف من نظرية التطور إمبا يفعلوف ذلك إلحساس خفي أبف ىذه 

يف داللتها، تفكِّك األغبلؿ وتفتح اؼبستقبل للتفكَت النظرية ربريرية 
اعبريء، كما ىي موطرية يف وجهتها، ربرؾ اجملتمعات إُف التغيَت واالرتقاء، 

 وذبحد الركود واعبمود ابعتبارنبا أكرب اؼبعاصي والذنوب.

وأرجو أف يكوف يف ىذا الكتاب بعض التنبيو حىت ألولئك الذين 
سامية لنظرية التطور اليت فتحت أبوااًب للرقي هبهلوف الغاية الدينية ال

 البشري كانت مسدودة من قبل ابلغيبيات اعبامدة.

 

 بقلم سالمة موسى

٣٥٩١ 
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 مقدمة الطبعة الثالثة

استبدلت نظرية التطور النظر اؼبادي ابلنظر الغييب لنشأة 
األحياء على أرضنا، وربطت بُت صبيع األحياء؛ نبااًت 
وحيوااًن وإنسااًن، برابط جديد، كما جعلتنا نفهم اغبياة 

ابعتبارىا إحدى  -على أهنا ليست جامدة؛ إذ ىي 
 يف حركة وربوُّؿ أبديُت. -ظواىر اؼبادة 

ذا التحوؿ، ليسا من ميزات األحياء وحدىا؛ إذ وىذه اغبركة، وى
ىي أيًضا صفة اؼبادة كائنة ما كانت؛ ذرة أو جزيًئا أو مشًسا أو كوكًبا أو 
غازًا أو سائبًل أو ايبًسا، حىت ليصح، بل هبب، أف نقوؿ إف كل ىذه 
الكائنات حية؛ إذ ىي يف ربوؿ وتغَت أبديُت مثل اإلنساف أو اغبيواف أو 

 النبات.

 ٛ٘ٛٔغبدود اؼبعارؼ اليت كاف يعرفها يف سنة  -وَف يكن داروين 
ليستطيع بلوغ اآلفاؽ اليت بلغناىا  -عندما ألَّف كتابو عن أصل األنواع 

كبن يف أايمنا بعد أف عرفنا الذرة؛ ولذلك كانت نظرية التطور تنطبق عنده 
 و.على األحياء فقط، أما اآلف فإننا نعرؼ أهنا تنطبق على الكوف كل

وىذا التصور اعبديد للكوف ولئلنساف ىو ربرير جديد للذىن 
البشري عن مستقبلنا على ىذه األرض، وردبا على الكواكب األخرى، 
وأيًضا يف تطوران القادـ الذي شرعنا نسيطر عليو بعلومنا وفنوننا؛ فقد ربقَّق 
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 لئلنساف، بنظرية التطور، استقبلؿ العقل والروح الذي لن ينزؿ عنو بعد
 اآلف.

ولقد مضى الزمن الذي كانت تستهدؼ فيو ىذه النظرية لنوادر 
اغبشاشُت ونكاهتم؛ ألننا قد أصبحنا كبس احًتاًما، بل ابتهااًل، عندما 
ينبسط لنا موكب األحياء منذ ألف مليوف سنة إُف اآلف، دبا فيو من 
الناىض اؼبقدـ والساقط الفاشل، ويف خبلؿ ىذا اؼبوكب نتبُتَّ فضائل 

 غبياة، ونستكنو أسرار البقاء.ا

ومن سعادة حيايت أين ألفت ىذا الكتاب منذ أكثر من ثبلثُت سنة، 
سنة حىت نفدت، أما الطبعة الثانية فقد  ٕ٘واحتاجت الطبعة األوُف كبو 

نفدت يف أقل من طبس سنوات، ويف ىذا برىاف على انتصار النور على 
دي أيخذ عند صبهوران مكاف الظبلـ، وعلى أف النظر العقلي العلمي اؼبا

 النظر الغييب األسطوري اػبرايف.

 

 بقلم سالمة موسى

٣٥٩١ 
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 تاريخ نظرية التطور

التطور ىو النظرية السائدة يف العلـو اآلف، وىي الصفة 
اليت اصطبغت هبا عقوؿ صبيع اؼبفكرين يف عصران 

 الراىن.

أنواعهما اليت وىي اآلف تتلخص يف أف اغبيواف والنبات، على تعدد 
تبلغ اآلالؼ، نشأت يف األصل من نوع واحد. وأف اعبماد نفسو دبا فيو 

 من ذرات وجزئيات وعواَف وعناصر يرجع أيًضا إُف أصل واحد.

فالتطور قانوف شامل يسري على عاَف اعبماد وعاَف اغبيواف على 
السواء. وىو يقضي أبف اغبي أو اعبماد دائم التحوؿ ال يثبت على حاؿ 

 احدة.و 

فاإلنساف َف يكن إنسااًن منذ األزؿ وإمبا كاف حيوااًن يشبو القرد، 
وكاف قبل ذلك يشبو الليمور، وىلم جرِّا، حىت تصل إُف اػبلية البسيطة 

 للحياة األوُف على األرض. وىكذا اغباؿ يف سائر اغبيواف والنبات.

ذ واعبماد نفسو يف تطور مستمر، فالرصاص مثبًل َف يكن رصاًصا من
وىكذا اغباؿ يف سائر عناصر «. رديوما»األزؿ وإمبا كاف يف األرجح 

 اعبماد.
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وىذه النظرية ليست جديدة، فقد حملها اإلغريق، وأومأ إليها العرب 
ظنِّا وحدًسا، ولكن اعبديد فيها كثرة الشواىد اليت استقراىا العلماء 

 يتوسل للتدليل على صحتها، والبحث يف أساليب التطور، والوسائل اليت
هبا اغبي، نبااًت كاف أـ حيوااًن، يف سبيل بقاء نوعو وإابدة غَته، وربولو من 
حاؿ إُف حاؿ، أي تطوره على مدى الزمن؛ أي اإليباف ابلنظرية يقيًنا عن 

 بينات علمية.

يشَت « أرسطو طاليس»واإلغريق أوؿ من ؼبح ىذه النظرية، وكاف 
ال تتغَت دبشيئة اآلؽبة. وقاؿ عن إليها ويؤمن بوجود قوانُت طبيعة اثبتة 

 أصل اغبياة يف النبات أهنا نشأت قبل أف تنشأ اغبيواانت.

الذي عاش حواِف سنة طبسُت قبل اؼبيبلد « لوكريتيوس»وكاف 
اؼبسيحي أجرأ القدماء وأبعدىم نظًرا يف التطور، فكاف يقوؿ إف التحوؿ 

أصل العاَف خرافات، ىو سنة الكوف، وإف ما تقولو األدايف اإلغريقية عن 
وإف اإلنساف كاف وحًشا ضاراًي ىذبتو اؼبدنية، وإنو عرؼ النحاس، مث عرؼ 

 بعد ذلك اغبديد، وإف اللغة نشأت بضرورة االجتماع واغبضارة.

وكاف علماء اإلسكندرية يعرفوف ىذه اآلراء ويقولوف هبا. مث حدثت 
، وطلق العلماء فًتة القروف الوسطى، فقاـ النقل يف أورواب مقاـ العقل

االستقراء والبحث، وأخذت األساطَت والعقائد مكاف البحث العلمي 
 واؼبنطق.
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، وبعثهم  ولكن علماء العرب يف ىذه الفًتة كانوا يشتغلوف ابلعلـو
البحث يف الكيمياء على االعتماد على التجارب العلمية، فصارت نزعتهم 

 صحة.يف العلـو تفوؽ نزعة اإلغريق وسبتاز عليها يف ال

فقد كاف اإلغريق يعتمدوف يف النظر الفلسفي على اؼبنطق، وكأهنم  
« صبهورية أفبلطوف»كانوا يتجاىلوف حقائق اغبياة، كما تدؿ على ذلك 

حيث قاؿ فيها بشيوعية النساء واألمواؿ، وَف يقف لينظر غبظة ىل تنطبق 
ف مبادئو اؼبنطقية على أحواؿ اغبياة الراىنة يف زمنو، وليس شك يف أ

كاف يقوؿ ابعتبار اغبياة أصبًل واؼبنطق والتفكَت نتيجة، « أرسطو طاليس»
وبفائدة التجريب العلمي، ولكن روح أرسطو طاليس َف يكن الروح السائد 

 بُت اإلغريق.

وقد ؼبح عدد كبَت من علماء العرب إُف نظرية التطور، فكاف 
س كالرصاص الكيميائيوف يقولوف بتطور العناصر وإمكاف ربوؿ معدف خسي

أو الزئبق إُف معدف نفيس كالذىب، مث توسعوا يف النظر، فصاروا يقولوف 
 بوحدة األصل يف أنواع النبات واغبيواف.

اليت « حي بن يقظاف»وردبا كاف أحسن ما كتبوه يف ىذا الرأي قصة 
 وضعها ابن طفيل، وػبص فيها آراء اؼبشارقة، وأومأ إُف نظرية التطور.

للقزويٍت « عجائب اؼبخلوقات»نقلها عن كتاب ويف القطعة اليت ن
 إيباء إُف ىذه النظرية، قاؿ:
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أوؿ مراتب ىذه الكائنات تراب، وآخرىا نفس ملكية طاىرة. فإف 
اؼبعادف متصلة أوؽبا وآخرىا ابلنبات. والنبات متصل، أولو ابؼبعادف وآخره 
 ابغبيواف، واغبيواف متصل أولو ابلنبات وآخره ابإلنساف، والنفوس

 اإلنسانية متصلة أوؽبا ابغبيواف وآخرىا ابلنفوس اؼبلكية.

إهنا »عن مراتب اإلنساف: « الفوز األصغر»وقاؿ ابن مسكويو يف 
مراتب القرود وأشباىها من اغبيواف الذي قارب اإلنساف يف خلقتو 

 «اإلنسانية، وليس بينها إال اليسَت الذي إذا ذباوزه صار إنسااًن.

خلدوف قد عاًف مشاكل االجتماع من وجهة وكلنا يعرؼ أف ابن 
التطور. وىو لو كاف قد تبسط يف الكبلـ على اغبيواف والنبات لكانت 
نظرتو ال زبالف نظرتنا اآلف. فقد كاف يرى أتثَت الوسط يف اإلنساف، وقد 
علل سواد الزنوج بشدة اغبر، وقاؿ يف ذلك، بعد أف كذب القائلُت أبهنم 

 ساـ: سود ألهنم أبناء حاـ بن

فتطوؿ اؼبسامتة … فإف الشمس تسامت رءوسهم مرتُت يف كل سنة 
عامة الفصوؿ، فيكثر الضوء ألجلها، ووبل القيظ الشديد عليهم وتسود 

 جلودىم إلفراط اغبر.

فمن ذلك يرى القارئ أف القدماء، من إغريق وعرب، قد أحست 
األنواع نفوسهم وحدست عقوؽبم ىذا النظاـ اغبيوي يف العاَف. وكيف أف 

دائمة التحوؿ والتغَت، بل إف كيمائي العرب قد أحسوا أيًضا ربوؿ 
 اعبمادات.
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ولكن كل كبلـ القدماء يف ذلك َف يكن سوى تلميح وإيباء، فلم 
يبسوا النظرية مساًسا مباشًرا وَف هبعلوىا موضوع الدرس اؼبتواصل والتجربة 

 العملية، وىذا ىو الفرؽ بيننا وبينهم اآلف.

ظرية اآلف موضوع استقراء آالؼ العلماء، وؽبا كتب خاصة فإف الن
العاَف « المارؾ»تعد أيًضا ابأللوؼ. وقد بدأ البحث اعبدي فيها منذ 

. فإنو قاؿ إف صبيع أنواع النبااتت واغبيواانت ٜٕٛٔالفرنسي اؼبتوىف سنة 
الراىنة قد نشأت من أصوؿ قديبة متحجرة وعلل اختبلؼ األحياء 

حياء اؼبنقرضة اؼبتحجرة بتأثَت العادة يف األحياء، فإذا عاش اغباضرة من األ
اغبي يف وسط جديد، واعتاد عادات جديدة، اكتسب بذلك خصااًل يرثها 
أبناؤه عنو، وتًتاكم ىذه اػبصاؿ وتتجمع حىت أييت نسل بعيد يكوف فيو 
من اػبصاؿ والصفات البدنية ما هبعلو ىبالف جدوده القديبة فتنشأ األنواع 

 ديدة على ىذه الكيفية.اعب

أصل »كتابو   ٜ٘ٛٔالعاَف اإلقبليزي ووضع سنة « داروين»مث جاء 
بُت األفراد ىو أكرب عامل يؤدي إُف « تنازع البقاء»وقاؿ إف « األنواع

انتخاب »انقراض بعض األنواع وبقاء بعضها؛ ألف ىذا التنازع يفضي إُف 
فراد فيبقيها ويبنع البعض بينها، فكأف الطبيعة مرب وبايب بعض األ« طبيعي

اآلخر من التناسل فتنقرض، فإذا اشتد اختبلؼ األفراد صار ىذا 
االختبلؼ نقًصا أو ميزة يؤدايف إُف بقاء البعض وانقرض البعض اآلخر، 
فتنشأ سبلالت جديدة، مث تتجمع الصفات اعبديدة يف ىذه حىت تصَت 

 السبلالت أنواًعا جديدة.
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قبليزي بعد داروين، فعمم النظرية حىت العاَف اإل« سبنسر»وجاء 

جعلها تشمل اؽبيئة االجتماعية اإلنسانية، وكيف انتقلت ابلتدرج من 
الوحشية إُف اؼبدنية، وكيف أهنا دائمة التطور شأهنا يف ذلك شأف النبات 

 أو اغبيواف.

فتبُت منو أف « الراديـو»مث ظهر حواِف أواخر القرف اؼباضي عنصر 
أيًضا، وأف العناصر كما نعرفها اآلف ليست على حاؿ اعبماد يف تطور 

اثبتة، فقد كانت زبتلف قديبًا وستختلف يف اؼبستقبل عما ىي اآلف. وأف 
 من اؼبمكن مثبًل أف كبوؿ الزئبق إُف ذىب.
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فنظرية التطور تشمل اآلف كل شيء حىت أخذ األوربيوف يفكروف يف  
إُف القرد، وىم يطلقوف عليو كيفية إنشاء إنساف تكوف نسبتو إلينا كنسبتنا 

 أي: اإلنساف األعلى.« السربماف»اسم 

وىم يتحسسوف ىذا اؼبوضوع اآلف، ويكتفوف ابلتخيل، فبل هبرؤ 
منهم أحد على التخطيط والًتسيم. وأجرأىم يقنع اآلف ابلقوؿ دبنع ذوي 
العاىات والبلو من التناسل بتعقيمهم. وكثَت من األمم الراقية يفعل ذلك 

 اآلف.

وبعد فإف نظرية التطور قد فتحت ميدااًن بل ميادين لنظر اإلنساف، 
فقد كاف اؼبأثور قديبًا يف كتب السلف أف اإلنساف خلق كما ىو اآلف، 
وسيبقى كذلك إُف األبد، ولكن نظرية التطور قد بسطت لنا اؼباضي 
فجعلتنا نرى اإلنساف يف غَت حالو اآلف، وبسطت لنا آفاؽ اؼبستقبل 

 رجاء أبنو سيكوف أفضل فبا ىو اآلف. فمؤلتنا

فنظرية التطور ىي نظرية الرجاء والرقي، وىي اؼبفتاح الذي يفتح لنا 
 مغاليق اؼباضي اؼببهم ويرسم لنا مصَت اإلنساف.
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 فكرة التطور وقينتها

الفرؽ بُت الرجل قد أشرب عقلو وصبغ ذىنو، بنظرية 
كالفرؽ بُت التطور، وبُت الرجل هبهل ىذه النظرية،  

إنساف قد اكتشف ملكواًت رائًعا عظيًما، وبُت آخر عاش 
عمره ؿببوًسا يف صومعة يظنها صباع ما يف ىذا الكوف 

 من خبلئق ومكنوانت وأسرار.

فرجل التطور يرى أنو قد عاش يف الكوف مبليُت السنُت، وأنو مرتبط 
العاَف، بل  وسائر األحياء من نبات وحيواف برابط قوي متُت، فعبلقتو هبذا

هبذا الكوف أصبع، أشبو شيء بداينة علمية قد ارتكزت على أصوؿ العقل 
والتجربة. وإذا كاف أحد القديسُت قد قاؿ مرة بدافع النزعة الدينية 
الشريفة اليت كثَتًا ما رفعت رجل الدين يف اؼبسيحية واإلسبلـ فوؽ نفسو: 

ط، بل ىو وبسو يف فإف رجل التطور ال يقوؿ ىذا القوؿ فق« أخي الطَت»
أرجاء نفسو وتبلفيف دماغو ومسارب دمو. بل ىو يبكنو أف يقوؿ ويشعر 

 «أخي السمك، بل أخي الشجر.»بصدؽ ما يقوؿ: 

وىو ال يعتقد ىذا القوؿ اعتقاًدا يقهر نفسو عليو إرضاء لسلطة 
خارجية، بل ىو يعقلو ووبس بصدقو؛ ألف ىذه اغبقيقة قد استبطنت عقلو 

 .وصبغت تفكَته
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فاإلحساس حبقيقة التطور ىو نوع من الداينة الطبيعية، هبا نشعر أننا 
وصبيع األحياء أسرة واحدة نشًتؾ وإايىا يف وحدة وجودية، وىذا 

 اإلحساس وبملنا على احًتاـ اغبياة كائنة ما كانت.

مث إف ىذا التاريخ الذي كنا نعده بضع مئات من السنُت، قد صران 
من السنُت. وكنا قببًل نعرؼ من التاريخ وقائع  اآلف نعده دبئات اآلالؼ

اغبروب وأخبار اؼبلوؾ، فصران اآلف نطلب من التاريخ أف يدلنا على تطور 
 األسرة والقبيلة، بل تطور الزراعة والصناعة واغبضارة.

وإمبا اذبو نظران إُف ىذه األشياء ؼبا سبق أف رسخ يف ذىننا من نظرية 
ُف صباعات اإلنساف وصناعاتو وسائر ما التطور، اليت جعلتنا ننظر إ

يبلبسو، كأهنا أشياء ذبري عليها سنة التطور، وأهنا تتدرج من اغبسن إُف 
 األحسن، ومن البساطة إُف الًتاكب.

واإلنساف تسًتقو الكلمات، بل كثَتًا ما تكوف اللغة دبرونتها سبًبا يف 
ؽبا اآلف « التطور»تقدـ األمة كما تكوف جبمودىا سبًبا يف أتخرىا. فكلمة 

سلطاف على العقوؿ. فرجل السياسة يقوؿ بكراىية االنقبلابت والثورات، 
ويرى اعبري على سنن التطور والتدرج. واؼبدنية تتطور وتًتقى، واللغات يف 

 تطور، فإذا َف تتطور صبدت، وىلم جرِّا.

موجودة ؼبا نزعنا ىذه النزعة يف السياسة « التطور»فلو َف تكن كلمة 
علـو واآلداب والصناعات. فهذه الكلمة قد سبلكتنا، وصبغت عقولنا، وال

 ووجهتنا يف وجهات جديدة َف يكن يعرفها آابؤان.
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فلست ذبد يف اؼبعاجم العربية ما يدؿ « التقدـ»اعترب مثبًل كلمة 
على معناىا الذي نفهمو منها اآلف، فلم تكن األمم العربية تفكر يف 

 طريقة لتعميم التعليم بُت األىاِف، أو يف رفع التقدـ. أي أهنا َف تفكر يف
مستوى الصحة العامة، أو يف إهباد نظاـ صناعي لتحسُت حاؿ العماؿ، أو 
غَت ذلك، وإمبا كاف كل واؿ قانًعا أبف تسَت الببلد كما سارت يف عهد 
سلفو، وكثَت من ىذه القناعة كاف يرجع إُف أف ىذه الكلمة دبعناىا اغبديث 

فة؛ ألف للكلمات سلطااًن على العقل، بل كبن نفكر َف تكن معرو 
 ابلكلمات.

، فإهنا غرست يف األذىاف فكرة «التطور»وكذلك اغباؿ يف كلمة 
تدرج األحياء ورقيها جيبًل بعد جيل. فصار للرقي أساس طبيعي، وصارت 
ـبالفتو من الفرد أو األمة أو اغبكومة أشبو شيء خبروج على السنن 

نغضب من اغبكومة اليت ال تفكر يف ترقية التعليم أو ترقية الطبيعية، وصران 
الزراعة أو كبو ذلك، أو اليت تنكر حق األمة التطوري يف الرقي االجتماعي 
 أو السياسي أو االقتصادي، ألف فكرة التطور قد جعلتنا ننزع ىذه النزعة.

مث إف لنظرية التطور فضبًل آخر يف فهم طبيعة اإلنساف فبل يبكن 
وًفا أف يعرؼ كنو النفس اإلنسانية ما َف يعرؼ تطور اعبهاز العصيب يف فيلس

اإلنساف وعبلقتو ابألحياء الدنيا، والعوامل اليت جعلتو يرقى إُف مستواه 
مبنية كلها على أف أىم ما يف خواطر « فرويد»اغباضر. بل إف فلسفة 

م وأقوى اإلنساف وأخبلمو وىواجسو يرجع إُف الغريزة اعبنسية اليت ىي أى
غرائز اغبيواف، فاغبيواف الذي يقاتل ويبوت من أجل األنثى ال يزاؿ حيِّا يف 
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اإلنساف حىت يف بعض طرؽ عبادتو ويف فنونو اعبميلة اليت يبارسها اآلف 
 وينسبها إُف أرقى األعماؿ الذىنية.

بل ال يبكن فهم بعض أمراضنا وكيفية عبلجها ما َف نفهم نظرية 
من اإلنساف إُف اغبيواف القدًن، الذي « ردة»اعبنوف  التطور، فبعض أنواع

ال يزاؿ كامًنا مقهورًا فينا قد تغلبت عليو إنسانيتنا، فبعض اجملانُت يزحف 
ويتسلق ويقعد قعدة القردة، وقد استفاد الطب اغبديث من نظرية التطور 
فًتؾ عبلج األعشاب، وعمد إُف العبلج خببلصات اغبيواف، مثل 

: مفرزات الغدد الصم، وقبح يف ذلك، وذلك ألف التطور اؽبرموانت؛ أي
يدلنا على أف مصلحة النبات زبالف بل تناقض مصلحة اغبيواانت، 
ولذلك كثَتًا ما وبتمي النبات منو ابغبسك واؼبرارة والسم، فبل يبكن أف 
نعتمد عليو يف ازباذ دواء منو. أما اغبيواف فإف تركيبو ىو تركيبنا، وما ينفعو 

ا، وال عربة دبا وبدث اتفاًقا كإمكاف التعاًف من اغبمى بنبات الكينا،  ينفعن
كما أنو ال عربة أبف اغبيواف يعيش على النبات؛ ألف للنبات مصلحة يف 

 ذلك لنقل بذوره من مكاف إُف آخر.

ألف أسبلفنا كانوا « ردة»وكثَت أيًضا من جرائم اجملرمُت يرجع إُف أنو 
 أعماؿ ال حرج فيها. يبارسوف ىذه اعبرائم كأهنا

وكذلك رجل التعليم ال يبكنو أف يدرؾ طبيعة الطفل ما َف يفرض أنو 
حيواف صغَت فيو غرائز القردة، وأف طبيعتو تتكشف من اغبيواف إُف 
اإلنساف، ففي الطفل والقردة، كليهما، غريزة االستطبلع، وفيهما حب 
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غابة والنـو على التسلق والتلصص، ويف أحبلـ الطفل ما يذكران حبياة ال
األشجار، إذ معظم ما يراه الطفل يف نومو أنو يهوي ساقطًا فيتنبو قبل أف 
يًتدى، وىذا اغبلم ىو من الوساوس القديبة اليت كانت تنتاب أسبلفنا 

 وىم يعيشوف كما تعيش القردة اآلف على األشجار.

الذي يقصد بو « اليوجنية»ومن العلـو اليت أحدثها التطور علم 
ح ذرية اإلنساف أبساليب صناعية؛ ألنو إذا كانت الطبيعة قد عملت إصبل

لًتقية اإلنساف يف اؼباضي، كما ىو مدلوؿ نظرية التطور، فمن واجب 
 اؼبدنية أف تعمل لًتقيتو يف اؼبستقبل.

ففكرة التطور قد مشلت صبيع اؼبعلومات البشرية تقريًبا، وهبا يبكن 
 ة ال يبكن فهمها.تفسَت أشياء عديدة كانت قببًل غامض
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 فلسفة التطور

أعظم ما يعوؽ التفكَت اؼبثمر والرأي اؼبدروس أف تكوف 
ىناؾ عقيدة مألوفة أو عادة اجتماعية يبارسهما الناس 

 -ذىنية أـ اجتماعية  -ألف العادة اليت ننشأ عليها 
ربوؿ بيننا وبُت رؤية اغبقائق كما سبنعنا من االنتقاد ؼبا 

 ىو قائم بيننا.

وكثَتًا ما نقرأ مؤلفات الفبلسفة اإلغريق وفقهاء الدين يف اؼبسيحية 
واإلسبلـ واليهودية فنجد العقوؿ الناضجة واآلراء السديدة، مث نعجب 
بعد ذلك ألنو َف يعارض مثبًل واحد منهم، ولو ابلنقد العابر، ىذه النخاسة 

رأة كما تباع اليت كانت ربيط بو يف ؾبتمعو حُت كاف يباع الصيب والرجل واؼب
 البهائم.

وقد نزىوا كبن برقينا على أسبلفنا يف ىذه الناحية. ولكن هبب أالَّ 
نتناسى أهنم كانوا معذورين؛ ألهنم نشئوا على ىذه العقيدة أو العادة 
ومارسوىا أو رأوا غَتىم يبارسها فلم يستطيعوا التغلب على عواطف 

 االقتناء اليت أوجدهتا النخاسة.

 ث عاطفة تزعجنا بل تؤؼبنا ـبالفتها.والعقيدة ربد
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وعندما نتأمل نظرية التطور وشواىدىا اليت ال ربصى نعجب لتأخر 
اعبماىَت اؼبثقفة يف اعتناقها، ونعجب أيًضا ألف أحًدا من الفبلسفة َف يقل 
هبا إال منذ أقل من قرف، وعندان أف مرجع ذلك ىو اإليباف ابلعقيدة الدينية 

ء قد خلقت، كل حي مستقل يف خلقو عن اآلخر، اليت تقوؿ أبف األحيا
 فإف ىذه العقيدة حالت دوف التفكَت يف كرامة اإلنساف وحريتو.

وقد أصبحت نظرية التطور بعض عاداتنا الذىنية، وقد نقلناىا من 
األحياء إُف اؼبواد والعناصر، وإُف اجملتمعات والنظم السياسية واالقتصادية. 

م التطور البيولوجي صبيع البشر حىت يتغَتوا بل كبن كبس اغباجة؛ ألف يع
إُف أحسن وأرقى فبا ىم عليو، وكبن هبذه النظرية نرى ىذا الكوف كلو بعُت 

 جديدة، إذ نعرؼ أنو صائر متحرؾ وليس كائًنا جامًدا

وقد تعلمنا من السيكلوجية أف من أعظم ما يؤذينا يف سلوكنا 
اليت ورثناىا من أسبلفنا االجتماعي وتصرفنا الشخصي ىو ىذه العواطف 

حُت كنا يف أطوار حيوانية كبتاج إليها، فنحن ما زلنا نغضب ونغار ولباؼ 
ونقسو ونشتهي ونتشكك، وىذه العواطف تلغي عقولنا أحيااًن وتعذبنا. 
وىي ال زبتلف عن األظافر اليت تنمو ببل حاجة لنا هبا إُف النمو، ولكننا 

ما العواطف فبل سلطاف لنا عليها سوى نقلم أظفاران وال نستعز بنموىا. أ
سلطاف العقل. وىو ال يزاؿ يف بدايتو َف يسد السيادة التامة. ومن ىنا 
األمراض النفسية إذ ىي صبيعها أمراض العواطف اليت ال تزاؿ عالقة بنا 

 بعد أف أدت مهمتها وكاف هبب أف سبوت.
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 قرد( —إنساف منقرض  —)العظاـ تتشابو: إنساف 

تأمل أعضاءان اػباصة ابلعواطف قبد أهنا ال تزاؿ كما ىي َف وعندما ن
تتقلص أو تضمر، فنحن من حيث اعبهاز العاطفي ال لبتلف عن 
اغبيواانت إال من حيث إف لنا جهازًا آخر ىو الدماغ الكبَت، مكاف 
التعقل. ولذلك يغمنا جنوف حُت نغضب أو لباؼ أو نتشكك أو نغار أو 

 نشتهي اعبنس اآلخر.

أف ىذا اعبهاز العاطفي كاف قد تقلص أو ضمر، كما ىو الشأف  ولو
يف الزائدة الدودية، اليت كانت قبل مبليُت السنُت ِمَعى كبَتة هتضم اؼبواد 
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اليت ربتاج إُف مدة طويلة مث أصبحت أصغر من أصبع، لو أف جهازان 
العاطفي كاف قد نقص مثل ىذه الزائدة، لكنا سعداء بعقولنا ال نغضب أو 

 اؼ أو هنتم كما ىي حالنا اآلف.لب

وكبن ما زلنا حيواانت نفًسا وجسًما هبذا اعبهاز العاطفي، ولذلك 
أصاب فرويد حُت قاؿ إف كبًل منا يتألف من ثبلث ذوات: الذات 
اغبيوانية قبوع هبا ونشتهي األنثى ونغضب ونبطش، وكبن يف كل ذلك 

لعادات اؼبألوفة. مث حيواانت. مث الذات االجتماعية اليت نراعي فيها ا
 الذات العليا اليت وبتويها ضمَتان واليت نرتفع هبا أحيااًن على اؼبألوؼ.

وقد رسم لنا اترىبنا التطوري أننا نسَت كبو زايدة الدماغ، والواقع أف 
ا ابؼبقارنة إُف ما ىو عليو عند اغبيواانت،  وزف الدماغ يف اإلنساف كبَت جدِّ

، فإف واحًدا من ىذه الزواحف يدعى وخاصة تلك الزواحف اؼبنقرضة
كاف وزف دماغو ال يزيد على رطلُت. ولو أف دماغو كاف « الربونتوسور»

 ٕٕٚٓينمو على قياس النمو البشري للدماغ لكاف هبب أف يكوف وزنو 
رطبًل، أي كبو طن، ولو أنو كاف ينمو على قياس النمو يف الغوريبل لكاف 

 رطبًل. ٖٓٚهبب أف يزف دماغو 

ن صائروف كبو الزايدة الدماغية، فإف كلمات اللغة، وىذا التوسع وكب
اللغوي يف اؼبعاين اعبديدة، مث ىذه اآلفات اليت عددت اىتمامات 
اإلنساف، كل ىذا جدير أبف يزيد خبلاي الدماغ يف اؼبستقبل ويزيد بذلك 
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فهمنا وتسلطنا على ىذه العواطف اغبيوانية اليت تؤذينا وتردان يف أزماتنا 
 النفسية إُف حاؿ اغبيواف.

وقد وصل اإلنساف إُف حالو اغباضرة من الرقي الدماغي بقوانُت 
الغابة، أما اآلف فإنو قادر على أف أيخذ التطور البشري يف يده وأف يتسلط 
على مستقبلو بنفسو، وأف يزيد ىذا الدماغ البشري إُف أكرب مقدار فبكن 

 ابلًتبية أواًل وابالختبار اثنًيا.

 
 تطور األدمغة من السمكة إُف الفقمة إُف الكلب إُف الغوريبل إُف اإلنساف()
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وسوؼ أييت اليـو حُت ربس كل أمة أف إصبلح أرضها وربسُت 
مبانيها وترقية مصانعها وزايدة ثرائها، كل ىذا ليس شيئًا يستحق العناية 

زايدة ابؼبقارنة إُف الرقي البيولوجي يف أبنائها، وأعظم ىذا الرقي ىو 
األدمغة، حىت أيخذ التعقل البصَت مكاف العاطفة الطائشة، وحىت يزيد 

 الذكاء يف أفراد األمة،

وقد عرؼ ىتلر قيمة التطور وعمل بو، ولكنو أساء إذ كاف وبمل يف 
نفسو بغضاء جنونية لليهود، كما أنو كاف أيًضا ؾبنواًن من انحية االعتقاد 

الت يف العاَف، وقد استعمل التطور أبف السبللة األؼبانية ىي خَت السبل
 ىنا، كما استعمل األمريكيوف القنبلة الذرية، للعدواف وليس للبنياف.

ولكن إذا كاف األؼباف قد أساءوا ابستعماؿ التطور يف غَت مكانو،  
كما أساء األمريكيوف ابستعماؿ االنشقاؽ الذري يف غَت مكانو، فإف ىذا 

أف تنتفع يف اؼبستقبل إبهباد سبلالت بشرية  ال يعٍت أف اجملتمعات ال يبكنها
راقية، وأيًضا ابستخداـ االنشقاؽ النووي أي الذري يف إهباد القوة 

 الستغبلؿ الطبيعة.

ولن يقتصر ىذا التطور اؼبدبر على اإلنساف؛ ألنو سوؼ يشمل أيًضا 
اغبيواف والنبات. بل الواقع أف اإلنساف قد عمل كثَتًا يف تغيَتنبا ػبدمتو، 
فإف البقرة مثبًل ىي جهاز حي لتحويل العلف إُف لنب، والكلب ىو حيواف 
للبيت يؤانس األطفاؿ. والقط قد أصبح بعض األاثث يف منازلنا. أما 
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الفرس فإننا قد أحلناه إُف ربفة من اعبماؿ، وإُف حيواف للجر، مث إُف 
 وسيلة للمقامرة يف حلبات السباؽ.

الكبلب حىت نستخرج منها سبللة وليس بعيًدا أف نريب ولبتار يف 
ذكية تؤدي الكثَت من حاجاتنا، وأف لبتلق سبلالت جديدة من البقر أو 
اعباموس تتخصص كل منها يف إدرار اللنب الربوتيٍت أو اإلكثار من الزبد.  
كما ليس بعيًدا أف قبعل من النبات أنواًعا وسبلالت زبتص كل منها 

 دواء.بتزويدان بثمار معينة للغذاء أو ال

 ىذا ىو بعض ما تعلمناه من نظرية التطور.
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 تطور العامل

َف أيت الوقت بعد إليضاح كيفية تطور اؼبادة، أما إهنا تتطور 
فهذا ما ال يشك فيو أحد من العلماء اآلف، وكفى دليبًل 

 على ذلك ما ثبت من أف العناصر تتحوؿ.

تفٍت، أي تعود أثَتًا ابلتجربة أف اؼبادة « جوستاؼ لوبوف»وقد قرر 
 غَت ؿبسوس.

ولكن ليس أحد يبكنو اآلف أف هبـز يف شيء عن أصل اؼبادة 
 وهنايتها.

والشك أيًضا ال يزاؿ قائًما عن ىذا الكوف، ىل ىو متناه أو غَت 
متناه، وىل مصَته إُف الربودة واعبمود والسكوف، أو ىل قانوف التطور ال 

يد الدائم حبيث تبقى على الدواـ يف يزاؿ يشمل عواؼبو فيحدث فيها التجد
تفاعل ال وبدث االكببلؿ يف مكاف حىت وبدث التكوف يف مكاف آخر.  
كذلك لسنا نعرؼ ىل اجملموعة الشمسية اليت ربتوي أرضنا تكونت يف 
األصل من السدًن أو من النيازؾ. وما ىي داللة البقع اليت تظهر على 

 وجو الشمس.



 36 

حرى دراسة بُت العلماء لآلف. فهذا كلو موضوع خبلؼ أو ابأل
ولذلك خَت لنا أف نقفز قفزة كبَتة فنًتؾ موضوع تطور اؼبادة كلو إُف أصل 

 األرض وكيفية تكوهنا حىت صارت إُف شكلها اغباضر.

فاألرض كانت يف رأي العلماء قطعة متصلة أبحد النجـو أو جزًءا 
موجودة كلها منها. يدلك على ذلك أف صبيع العناصر اؼبوجودة ابلنجـو 

، فإف  ابألرض. وىذا يبكن إثباتو بتحليل الطيف الشمسي لضوء النجـو
مواد النجـو ما ىو يف حاؿ غازية. فإذا قطعنا ىذا الضوء )أي شعاعة منو( 
دبنشور من البلور ربلل الضوء إُف صبلة ألواف ولكل غاز طيف خاص. وقد 

قق من أهنا ىي نفس أمكن بذلك أف نعرؼ اؼبواد اؼبؤلفة منها النجـو ونتح
 ، اؼبواد اؼبؤلفة منها األرض، بل حدث مرة أننا عرفنا عنصرًا يدعى اؽبيلـو
وىو الغاز اػبفيف الذي سبؤل بو البلوانت الطائرة يف الشمس، قبل أف 

 هنتدي إُف وجوده يف األرض.
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 )بُقع يف الشمس(

واؼبتفق عليو بُت معظم العلماء أف األرض كانت كتلة ملتهبة، مث 
 بردت رويًدا فصارت غازاهتا سوائل، مث صبد بعضها.

ومن اؼبعقوؿ يف ىذه اغباؿ أف تتجو أثقل اؼبواد إُف اؼبركز ويبقى 
أخفها على السطح. وإذا كاف خبار اؼباء قد برد حىت صار سائبًل ومؤل 
ؿبيطات العاَف كما نراىا اآلف فإمبا يكوف قد حدث ىذا رويًدا. وكانت 

 بة ألهنا تكونت من األمطار.البحار يف البدء عذ
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 )سدًن يُظن أنو أصل النجـو والكواكب(

ولكن ؼبا تقادـ العهد وصارت األمطار تقع على اليابسة مث تنحدر 
منها أهنارًا إُف البحر، أخذت ىذه األهنار تكتسح أمبلح اليابسة وتنزؿ هبا 

وتزداد كميتو إُف البحار، مث تعود مياه البحار إُف التبخر فيبقى اؼبلح هبا 
 بذلك عاًما بعد عاـ.

وفبا يدؿ على ذلك أف البحَتات اؼبنقطعة أو اليت يقل نزوؿ اؼبطر 
فيها مثل البحر اؼبيت يف فلسطُت، والبحر األضبر شرؽ مصر، أكثر 
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ملوحة من احمليطات الكبَتة، فاؼباء يتبخر من ىذين البحرين كثَتًا 
 ر فيهما فتقل عذوبتهما.لوقوعهما يف منطقة دافئة، ويقل نزوؿ اؼبط

وليست أرضنا مستوية السطح إذ فيها نتوءات نسميها جبااًل يف 
بعض األمكنة، وفيها غئورات يف أمكنة أخرى نسميها ؿبيطات. ولكن 
اعبباؿ والبحار إذا قسناىا إُف حجم األرض َف تكن إال دبثابة خدوش 

 بسيطة ال وبسب ؽبا حساب.

إُف احمليطات وسبب ملوحتها ىو اعبباؿ. وأىم عامل يف اكبدار اؼبياه 
 فما ىو أصل اعبباؿ؟

يف األرض اآلف عدة براكُت خامدة تدؿ على أف حرارة ابطن األرض 
كانت يف الزمن القدًن أشد فبا ىي اآلف. وبدىي أف مثل ىذه اغبرارة  
كانت كثَتًا ما ربدث نتوًءا أو غئورًا يف قشرة األرض اليت كانت تتقلص 

 وتتمدد.

ن السبب األىم الذي يعزي إليو اآلف ارتفاع اعبباؿ وتكوهنا ىو ولك
 األهنار. وىي أيًضا سبب العصور اعبليدية اليت تناوبت العاَف صبلة مرارًا.

وكيفية ذلك أف األمطار إذا وقعت على اليابسة ضبلت معها ما تذيبو 
من جوامد اليابسة، وشقت ؽبا طريًقا فيها حىت تصل إُف البحر فتنصب 

يو. فإذا تواُف ىذا صبلة مبليُت من السنُت ثقل قعر البحر الذي انصبت ف
 فيو ىذه اؼبياه.
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فإذا َف يستطع قعر البحر أف وبتمل ما عليو من تراكم ىذه اؼبواد 
اليت ضبلتها إليو األهنار غار إُف ربت، وىو يف غئوره يدفع ابطن اليابسة إُف 

ا صنعنا كرة من العجُت، إذا النتوء، فتربز اعبباؿ، على كبو ما وبدث إذ
 ضغطنا جزًءا منها فغار نتأ جزء آخر هباوره.

واعبباؿ اغباضرة يدؿ بعضها على أهنا كانت يوًما ما مغمورة دباء 
البحر، بدليل ما يوجد فيها من متحجرات األحياء مثل احملار اليت ال تعيش 

يعد جببًل، فإنو  إال يف اؼبياه اؼبلحة، ومع أف اؼبقطم، شرؽ القاىرة، ال يكاد
مًت. ولكنو مع ارتفاعو  ٓٓٗعلى كل حاؿ يرتفع على سطح البحر بنحو 

ىذا وبوي أحافَت متحجرة من احملار الذي يدؿ على أنو كاف يف عصر قدًن 
 جزًءا من البحر.

فاألهنار ىي أصل اعبباؿ، واعبباؿ ىي أصل العصور اعبليدية، وىي 
 القديبة.علة اختبلؼ مناخ البلداف يف األزمنة 

وكيفية ذلك أف اعببل إذا ارتفع بلغ طبقة رفيقة من اؽبواء؛ فتتشعع 
منو حرارة الشمس؛ وؽبذا قبد اغبر يف السهوؿ وقبد الربد، بل الثلج 
أحيااًن، يف اعبباؿ؛ ألف اؽبواء إذا تكاثف يف السهوؿ صار دبثابة الغطاء 

يس ىناؾ ما واللحاؼ، فيحفظ بذلك اغبرارة أما إذا رؽ على اعبباؿ فل
 يبسك اغبرارة.

فإذا امتؤلت البحار دبا ربملو إليها األهنار غارت قعورىا فنتأت 
عندئذ اعبباؿ، فإذا سقطت على ىذه اعبباؿ األمطار صبدت وصارت 
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ثلًجا، مث أيخذ الثلج يف االكبدار على اعبباؿ ويذىب أيًضا إُف البحر 
آكل وتتحات ابكبدار الثلج، حامبًل معو شيًئا كثَتًا من اليابسة. واعبباؿ تت

حىت تذىب قممها، فبل ذبمد األمطار عليها؛ ألهنا غَت مرتفعة، وىنا أتخذ 
 السيوؿ يف جرؼ اعبباؿ فيزيد رباهتا ويسرع ىذا يف إثقاؿ قعور البحار.

وارتفاع اعبباؿ ورباهتا كبلنبا يؤدي إُف تغَت اؼبناخ وإُف زايدة مياه 
عصًرا »باؿ مرتفعة حدث ما يسمى البحار أو نقصها. فإذا كانت اعب

فتشتد الربودة وتنقص مياه البحار؛ ألف اؼبطر الذي تتكوف سحبو « جليدايِّ 
من خبار مياه احمليطات يقع على ىذه اعبباؿ فيجمد وال ينزؿ إُف البحر إال 
ببطء. ففي العصر اعبليدي األخَت مثبًل كانت مياه البحر اؼبتوسط قليلة 

متصلة إبفريقيا يف عدة أمكنة. وكانت إقبلًتا متصلة حىت إف أورواب كانت 
 أبوراب وكانت آسيا متصلة بشماؿ أمريكا.

وكاف مناخ مصر أبرد فبا ىو اآلف؛ ألف عصر اعبليد يف أورواب كاف 
عصر األمطار يف مصر. وكاف جبل اؼبقطم، وىو قاحل اآلف، حافبًل 

 ابغبيواف والنبات فبا ال نزاؿ قبد متحجراهتما لآلف.

وقد انتاب العاَف حسب ربقيق العلماء اآلف طبسة عصور جليدية  
 كانت سبًبا يف إابدة أنواع عديدة من اغبيواف والنبات ومنشأ أنواع أخرى.

ومن ذلك يتبُت للقارئ أف جبالنا الراىنة لن تعيش إُف األبد فإهنا 
ستتآكل وتتحات من سيبلف اؼباء عليها، مث يثقل قعر البحر فيسيخ ويغور 

 وتظهر جباؿ جديدة يف أمكنة أخرى.
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وكذلك شكل قارات العاَف َف يكن كما ىو اآلف. وظاىر من غريب 
أورواب وأفريقيا ومطابقتو لشرقي أمريكا الشمالية واعبنوبية أف قارة أمريكا  
 كلها كانت جزًءا متصبًل أبوراب وإفريقيا. وأدىن أتمل ػبارطة العاَف يبُت ىذا.
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 وغايتهاأصل احلياة 

َف يئن الوقت لئلجابة على ىذا السؤاؿ، ذلك أننا عشنا 
عشرات القروف وكبن نعتمد يف اؼبعارؼ اػباصة أبصل 
اغبياة على قصص تقليدية، لكل أمة صيغتها اػباصة 
ؽبا، فللصينيُت قصة وللهنود أخرى ولؤلتراؾ أخرى، 
وىلم جرِّا. وىذه القصص قد عاقت التفكَت العلمي 

عن أصل اغبياة. وخاصة عندما اندغمت بشأف البحث 
ىذه القصص يف األصوؿ الدينية؛ ألف ىذا االندغاـ 

 جعل اؼبخالفة ؽبذه القصص واألساطَت جريبة.

وليس اػبوؼ من الوقوع يف اعبريبة ىو وحده الذي حاؿ دوف 
التفكَت العلمي. ألف ىناؾ ما ىو أكرب من ىذا اػبوؼ وىو اإليباف ابلقصة 

ذ أايـ الطفولة، حُت تشتبك تفاصيلها بعواطفنا حىت أو األسطورة من
 لنشمئز وننفر من الفحص عما فيها من صحة أو زيف.

وأعظم اؼبفكرين تبلبسو عقائد اجملتمع الذي يعيش فيو وعاداتو 
الذىنية والنفسية، وىو ال يتخلص منها إال دبقدار صغَت. اعترب 
أرسطوطاليس مثبًل؛ فإف القوة الذىنية عنده كانت عظيمة، وكانت قدرتو 
على الًتتيب والتفصيل معجزة، وقد ألف كتااًب عن اغبكومة أو الدولة يف 

س من يقرؤه أنو قد استضاء فيو بفكرة التطور، ولكنو مع ذلك أايمو وب
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عمي عن االنتباه إُف تطور األحياء، وَف يبنعو من ذلك سوى األساطَت اليت 
 نشأ عليها، إذ ىي أطبقت على ذىنو وغمت على ذكائو.

واآلف وبعد كبو مائة وطبسُت سنة فقط من العلم البيولوجي شرع 
لمي يف أصل اغبياة، وشرع يبصر أبف اغبياة ىي اإلنساف يفكر التفكَت الع

خاصة من خواص اؼبادة كما أف العقل ىو خاصة من خواص اغبياة. وقد 
بسطت لنا الكيمياء اغبيوية )أي اليت تدرس كيمياء اعبسم اغبي من نبات 
وحيواف( آفاًقا جديدة يف البحث والدرس، انتهينا منها إُف الوقوؼ على 

اغبي، وكيف تصنع ابلتأليف والًتكيب من مواد غَت  أجزاء كثَتة من اعبسم
حية. فهناؾ مركبات حيوية يصنعها اعبسم اغبي مثل اإلنزيبات 
والفيتامينات واؽبورموانت، وىي مركبات ؿبورية يف األحياء حبيث ال يبكن 
أف ربيا بدوهنا. ومع ذلك تصنع اآلف ىذه اؼبواد يف اؼبعمل دوف حاجة إُف 

تصنع يف اؼبعامل ويعاًف هبا اإلنساف أو اغبيواف عندما  اعبسم اغبي، بل ىي
 تنقصو.

وقدرتنا اغباضرة على إهباد ىذه األجزاء من اعبسم اغبي ىي بشَت 
دبا سوؼ نستطيعو عندما نتقدـ يف الكيمياء العضوية. إذ ليس بعيًدا أف 
نصنع الكل كما نصنع اآلف اعبزء بل األجزاء. وكل ما كبتاج إليو ىو 

وليس يف اعبسم اغبي من العناصر ما ال يوجد يف حفنة من الوقت. 
 الصلصاؿ. بل إف اؼبشاهبة الكيماوية كبَتة بُت االثنُت.
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وقد نشأت اػبلية األوُف قبل كبو سبع مئة مليوف سنة أو أكثر حُت 
شرعت األرض تربد، وتتخثَّر الغازات إُف سوائل، مث ذبمد ىذه إُف مواد 

ف نعرؼ تلك اغباؿ األوُف حُت نبض الطُت صلبة، ومن العسَت علينا أ
ابغبياة؛ إذ أين كاف النيًتوجُت والكربوف واألكسجُت واؽبيدروجُت؟ وكيف  
كانت األشعة الشمسية وأثرىا يف الغيـو اليت كانت تكسو الكرة األرضية 

 اليت كانت تدور أبسرع فبا تدور اآلف حوؿ نفسها وحوؿ الشمس؟

ما يقـو بو الكيماوي يف معملو  كل ىذا قبهلو كما هبهل أحدان
اؼبقفل، ولكننا نتحسس الطريق إُف الوقوؼ على حقائقو ابلتجربة تلو 

 التجربة.

شيًئا آخر غَت اػببلاي « اػبلية األوُف»ولكن هبب أف نفهم من عبارة 
اؼبفردة اليت نراىا يف أايمنا؛ فإف ىذه اػببلاي ىي أبسط ما نعرؼ يف وسطنا 

 اغبية األوُف اليت ظهرت على األرض كانت ابلطبع اغباضر، ولكن اػببلاي
أكثر بدائية وأقل تركًبا من اػببلاي اغباضرة؛ ألف اؼبعقوؿ أف اػبلية قد 
تطوَّرت، ظهرت أوؿ ما ظهرت جزيئات بروتينية ؾبموعة عاجزة عن 

اليت « اػبلية األنَتوبية»االغتذاء إال أقلو، كما نرى يف ىذا الوقت يف 
ُت، وىي ؽبذا السبب ال تستغل سوى عشرة يف اؼبئة من تعيش ببل أكسيج

طعامها، ويذىب تسعوف يف اؼبئة من ىذا الغذاء ىباء، مث ارتقت بعد ذلك 
ابستغبلؿ األكسجُت واالعتماد على مركبات أو جزيئات قوية من 

 الربوتُت.
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وأجساـ األحياء، من نبات وحيواف، ربتوي ثبلثة مركبات ال يبكن 
 م حي ىي:أف ىبلو منها جس

 ( الكربوىيدرات؛ مثل السكر والنشا.ٔ)

 ( والدىنيات؛ مثل الشحم والزيت.ٕ) 

 ( والربوتينات؛ مثل زالؿ البيض واللحم واعبنب.ٖ) 

 ذرة. ٕٗواعبزيء يف السكر )مثل جلوكوز( وبتوي 

 ذرة. ٖ٘ٔواعبزيء يف الشحم )مثل ترستيارين( وبتوي 

 ذرات. ٖٕ٘ٓوبتوي واعبزيء يف الربوتُت )مثل زالؿ البيض( 

ومن ىذه األرقاـ نفهم أف أعقد اؼبركبات يف اعبسم اغبي ىي 
الربوتينات، وأسهلها ىي الكربوىيدرات، وقد استطاع اإلنساف أف يصنع،  

السكر والشحم، ولكنو َف يستطع صنع  -أي يف اؼبعمل  -كيمياوايِّ 
 الربوتُت.

إُف سكر، واعبسم البشري وبيل السكر إُف شحم، وكذلك الشحم 
ولكن أجسامنا ال تستطيع إحالة السكر أو الشحم إُف بروتُت؛ ولذلك 
كبن مبوت بعد مدة قصَتة إذا اقتصران على االغتذاء ابلشحم فقط، أو 
 ابلسكر فقط، أو ابالثنُت مًعا؛ ألف أجسامنا تعجز عن صنع اللحم منهما.



 45 

زالؿ ولكننا نستطيع أف كبيا إذا عشنا على الربوتينات فقط؛ مثل 
البيض أو اللحم أو اعبنب؛ ألف أجسامنا تستخلص منها السكر والنشا، 

 وىناؾ آالؼ من اغبيواف تعيش على الربوتينات فقط.

ومن ىنا نفهم أف الربوتُت ىو اؼبادة اغبية األوُف، واؼبادة الربوتينية 
ربمل على الدواـ شحنة كهرابئية ذبعلها على تفاعل مع األجساـ اؼبكهربة 

ة هبا؛ فهي تتذبذب هبا كما يتذبذب اغبديد ابلقوة اؼبغنطيسية، وىذا احمليط
التذبذب ىو يف النهاية أقرب األشياء إُف اإلحساس والتحرؾ، واإلحساس 

 والتحرؾ نبا خاصة األحياء.

ولذلك يبكن الظن أبف أوؿ األحياء على األرض ىو ؾبموعة من 
ياة، وَف يكن ىذا االغتماز اعبزيئات الربوتينية الكهرابئية اليت اغتمزت ابغب

 سوى حركة أو ذبذبة كهرابئية.

ويف تطور األحياء خطوط واضحة، إذا أتملناىا فهمنا وزادت بصَتتنا 
ؼباضينا كما تزيد رؤايان ؼبستقبلنا؛ ففي األحياء خط واضح كبو الغريزة؛  
كالنمل والنحل والكثَت من األحياء الدنيا، بل نستطيع أف نقوؿ إف 

يا ويغتذي وينمو بغريزتو كالنحل أو النمل، وأنو لوال أف أجساـ النبات وب
النبات كاسية ابلسليلوز اعبامد الستطاع أف يتحرؾ ويتنقل، ولكن النبات 
حُت ىبتار طعامو من الًتبة ال ىبتلف كثَتًا من النحل حُت يرشف رحيق 

 الزىرة ويصنع الشهد والشمع.
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يف اؼبئة من األحياء؛ أي  ٜٜىذا اػبط؛ خط الغريزة، يعمُّ أكثر من 
اغبيواف والنبات، وىي ألهنا غريزية ال تدري وجودىا؛ فهي يف غيبوبة، أو 

 تكاد تكوف كذلك.

أما اػبط اآلخر فيتجو كبو الوجداف؛ أي الوعي الذي يبلغ ذروتو يف 
اإلنساف، فنحن ندري أننا موجودوف، ولذلك نتعقَّل؛ لنا أمس وغد، 

ن اعبهاز الغريزي كالنبات واغبشرات؛ فالطفل ولكننا مع ذلك َف لبُل م
يرضع أمو ابلغريزة، كما ترشف النحلة رحيق الزىرة ابلغريزة، أو كما يبتص 
النبات غذاءه من األرض ابلغريزة، وكبن هنضم طعامنا ابلغريزة، فنقبل 

 اغبسن منو ونقيء السيئ كما يفعل جذر الشجرة.

ألشياء، ونقابل بينها ولكن الوجداف ىو الذي نزف بو الظروؼ وا
وليس  -ونتعقل، وىو يًتكز يف الدماغ، وعلى قدر ىذا الدماغ األعلى 

يكوف الوجداف، وإذا نُزع ىذا اؼبخ يف اغبيواف؛   -الدميغ اػبلفي السفلي 
كالكلب مثبًل، ارتد إُف غريزتو، فيسلك ويتصرؼ كما لو كاف مببًل أو 

 كببًل.

ة، وعواطفنا يف الغضب واػبوؼ وعندما ربتدُّ الغريزة نسميها عاطف
والشهوة ال تزاؿ قوية عنيفة، فبا يدؿ على أف جهازان الغريزي ال يزاؿ 

، ولكننا صائروف ابلوجداف والتعقل إُف التغلب عليو.  قوايِّ

وحىت عندما نسَت مع السيكلوجيُت السلوكيُت ونقوؿ إف تفكَتان يرجع 
ىذا القوؿ ال ينقض اعتمادان على إُف الرجوع االنعكاسية اؼبكيفة األَُوؿ، فإف 

 العقل، ابؼبقارنة إُف اغبشرات اليت تعتمد على الغريزة.
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فمستقبلنا ىو زايدة التطور يف العقل، وكما أف الزرافة استطاعت أف تزيد 
طوؿ عنقها إُف كبو مًتين كي تصل إُف الغصوف الطرية العالية أو إُف األعشاب 

نستطيع أف نزيد الدماغ البشري، الذي ىو األرضية البعيدة، فإننا كبن كذلك 
آلة التفكَت، حجًما ومساحة، فُنزيد قدرتنا على التفكَت اؼبنطقي، ويزيد 

 وجداننا؛ أي وعينا ودرايتنا ابلعاَف والكوف وأبنفسنا أيًضا.

جديدة عند بعض الدراسُت للتطور، ويف مقدمتهم « غيبيات»وقد ظهرت 
الفرنسي؛ فإنو يقوؿ أبف اغبياة مبدأ، أو عنصر، أو « الفيلسوؼ» برجسوف

فكرة مستقلة عن اؼبادة، وإهنا إمبا تستخدـ اؼبادة فقط كي تبدو أو تتمثل يف 
أجساـ األحياء؛ كأف ىناؾ حياة ؾبردة بدوف أحياء، بل إنو ليتمادى بعد ذلك 

اؼبستقبل وربيا األحياء حىت ليقوؿ إنو ليس بعيًدا أف تتخلص اغبياة من اؼبادة يف 
 ببل أجساـ!

وىذا كلو عبث يف التفكَت، وىو ردة إُف أفبلطوف حُت كاف يقوؿ أف 
البياض سبق الشيء األبيض ولو وجود مستقل، وأف اإلنسانية سبقت اإلنساف 
وؽبا وجود مستقل؛ أي إف الفكرة سبقت اؼبادة، وما دخلت الغيبيات قط يف 

وأقل ما يقاؿ يف الرد على برجسوف وأفبلطوف إننا علم أو فلسفة إال أفسدهتما، 
إُف اآلف َف نَر سوى األجساـ اغبية، وَف نَر اغبياة اجملردة، وَف نَر العقل اجملرد، 

 وإمبا عرفنا األحياء اليت ربمل ىاتُت اػباصتُت فقط.
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 نشأة احلياة األوىل

رأى العلماء أف األرض كانت قطعة من انر قد 
انفصلت عن الشمس مث أخذت تربد، وأوؿ ما يربد 

 قشرهتا إلشعاع اغبرارة منها. -ابلطبع  -منها ىو 

وبدىي أف أوؿ ما يربد من األرض بعد ذلك نبا القطباف، والقطب 
ياة اعبنويب منفصل من سائر اليابسة ابلبحار، فمن اؼبعقوؿ أنو إذا كانت اغب

الراىنة قد نشأت على األرض وَف أتت إليها من كوكب آخر فإف مكاف 
نشوئها ىو القطب الشماِف؛ وذلك ألنو متصل بسائر اليابسة يف العاَف؛ 

 فاألحياء ذبد فيو متسًعا ومنو طريًقا إُف سائر اليابسة.

وليس معٌت ىذا أهنا َف تنشأ يف القطب اعبنويب مطلًقا؛ إذا اؼبرجَّح 
أت يف القطبُت مًعا، ولكنها وقفت عن التطور يف القطب اعبنويب؛ أهنا نش

إلحداؽ اؼبياه بو وطغياهنا عليو، أما يف القطب الشماِف، فإف اجملاؿ كاف 
 يسمح بنشوء اغبياة وتطورىا؛ التصالو ابليابسة.

مث أخذت األحياء تنتشر رويًدا يف اعبنوب كلما خفت حرارة سطح 
 بية لؤلحياء ابلتكاثر.األرض وأخذت الربودة النس

واؼبرجَّح أف اغبياة األوُف ظهرت يف السواحل؛ حيث ىبتلط اؼباء 
 ابلطُت، وحيث أشعة الشمس تصل إُف قعر اؼباء.
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، «اػبلية»ولسنا نعرؼ ماىية اغبياة األوُف، فردبا كانت أبسط من 
وفبا هبعل ىذا البحث من أصعب األحباث أف طبقات األرض ال تسعفنا 

ما تسعفنا بشواىد أخرى عن اغبيواانت والنبااتت اؼبنقرضة بشواىده ك
وتوضح لنا طرؽ تطورىا؛ والسبب يف ذلك أف اػبلية األوُف كانت من 
الصغر، ولُت اؼبادة اؽببلمية، حبيث إذا ماتت َف يبَق ؽبا أثر يشهد على 

 وجودىا.

 وفبا يرجَّح، يف النشأة األوُف للحياة، أف النبات سبق اغبيواف؛ وذلك
ألف النبات يستطيع أف يتغذى من العناصر اعبامدة خببلؼ اغبيواف؛ فهو 

 إما أف يغتذي بنبات وإما حبيواف مثلو.

 ويبكننا بذلك أف نقوؿ:

 ( إف اغبي األوؿ كاف نبااًت.ٔ)

 ( إنو نشأ يف ضحاضح السواحل.ٕ) 

والسبب يف أنو نشأ يف الضحاضح دوف الغمر العميق من البحار أف 
كن ملحة يف الزمن القدًن كما ىي اآلف؛ ألف ملوحة البحار إمبا البحار َف ت

تكونت من انصباب أهنار العاَف واكتساحها أمبلح اليابسة إليها، والنبات 
وبتاج إُف األمبلح كي يعيش، وىو هبد ىذه األمبلح يف طُت السواحل، مث 
 إف النبات وبتاج إُف ضوء الشمس كي يعيش أيًضا، وىو إذا نشأ يف قعر

 احمليط العميق منعت اؼبياه عنو ىذا الضوء.
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ودليل آخر على أف األحياء األوُف عاشت دىًرا طويبًل يف مياه 
البحار، أف عناصر مياه البحار ال تزاؿ موجودة يف صبيع أجساـ األحياء؛ 

، واثنيها ىو ملح «اليودين»نبااًت كانت أو حيوااًن، وأىم ىذه العناصر ىو 
ري لكل حي، ويف ملوحة دمائنا كبن البشر ما يشهد الطعاـ، وكبلنبا ضرو 

 دبلوحة البحر اليت عاشت فيها اػبلية األوُف مث أسبلفنا من اغبيواف.

وال يبكن اآلف أف نعرؼ كيف دبَّت اغبياة يف اػبلية األوُف، وقد 
مضى زمن كاف وبسب فيو الناس أف ىناؾ تشاهبًا عظيًما بُت تكوُّف 

ج واألؼباس، وبُت تكوُّف اغبياة، ولكن الفرؽ عظيم اؼببلورات؛ كالربد والثل
بُت االثنُت؛ فالتبلور وبدث ابإلضافة اػبارجية، أما اغبي فينمو ابلتمثيل 
الداخلي؛ أي إنو وبتوي على مادة جامدة أو حية مث يهضمها وهبعلها 

 مثلو.

فدبيب اغبياة األوُف يف اعبماد ال يزاؿ سرِّا، وإمبا اؼبقرر اؼبعروؼ أنو 
ليس يف اغبي عنصر أو مركب ال قبده خارجو يف اعبماد؛ فاعبسم اغبي 
مؤلف من الكربوف والنيًتوجُت واألكسجُت واؽبيدروجُت والكربيت وصبلة 
أمبلح أخرى، وبعض اؼبركبات اليت يصنعها اعبسم اغبي؛ مثل النشا والبوؿ 

 والكئوؿ، يبكن صنعها اآلف يف اؼبعامل الكيمائية.

إال إننا إذا صبعنا اؼبواد اؼبؤلَّف منها اغبي ؼبا أمكننا مع ذلك أف 
نصنع خلية حية، ولكننا يبكننا مع ذلك أف نلمح شيًئا من طبيعة اغبياة من 
تركيب عناصرىا؛ فأىم خاصة يف اغبياة ىي اغبركة والنشاط، وأىم خاصة 
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حركة يف عنصري النيًتوجُت والكربوف ىي أيًضا نوع من االستعداد لل
العنيفة؛ ألف ىذين العنصرين ُيستعمبلف يف اؼبواد االنفجارية؛ مثل البارود 

 والديناميت.

وال فرؽ بيننا، وكبن أرقى ما يف األحياء وآخر السلم الذي بلغتو 
اغبياة اآلف، وبُت اػبلية البسيطة، وغبسن اغبظ ال يزاؿ يف العاَف أحياء 

 مؤلفة من خلية واحدة مثل األميبة.

األميبة مؤلَّف من العناصر واؼبركبات اؼبؤلَّف منها جسمنا، فجسم 
وصبيع خواص اغبياة اليت فينا قبدىا فيها؛ ففيها اغبركة، وفيها اإلحساس 
ابألَف؛ إذا وضعنا إُف جانبها ضبًضا تراجعت عنو، وفيها التمثيل؛ تقبض 

 على الطعاـ فتمثلو يف جسمها، وفيها النمو والتكاثر.
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 االميبة، أبسط األحياء، ابالنقساـ()تكاثر خلية 

فاغبياة األوُف إذا َف تكن قد نشأت هبيئة أبسط من اػبلية )وقد 
 فقدان آاثرىا(، فهي قد نشأت هبيئة خلية األميبة اؼبوجودة اآلف.

وصبيع خواص اغبياة موجودة كما قلنا ابألميبة، ولكنها يف حاؿ 
عليو؛ أي على ىذا اعبلد، ابتدائية؛ فهي هتضم الطعاـ جبلدىا، وىي تسَت 

وليس ؽبا عُت، ولكنها سبيز الضوء من الظلمة، وليس ؽبا أنف، ولكنها 
 تشم اغبمض ورباوؿ أف تفر منو، وىلم جرِّا.
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فالفرؽ بيننا وبينها أنو قد حدثت فينا أنواع من التخصص يف 
األعضاء؛ فبداًل من أف ننظر جبميع جلدان صران لبص جزًءا منو ؽبذا 

 بداًل من أف هنضم بو صران لبص اؼبعدة واألمعاء لذلك.العمل، و 

ولكننا عند التأمل قبد أف معدتنا وأمعاءان نبا جزء من جلدان أيًضا؛ 
فاألميبا مثل الكرة، وكبن مثل الكعكة، كما يظهر ذلك لدى أقل أتمل؛ 
وخاصة إذا صرفنا النظر عن األيدي واألرجل؛ فنحن ؾبوفوف من الوسط، 

 متصل جبلدان الداخلي من الفم إُف اؼبخرج. وجلدان السطحي

زد على ذلك أننا نبدأ حياتنا يف أرحاـ أمهاتنا خلية واحدة، تنمو  
كما تنمو اػبلية بفرؽ واحد، وىو أف اػبلية إذا مبت وكربت انقسمت 
قسمُت، وعاد كل قسم فانقسم قسمُت منفصلُت، وىلم جرِّا. أما كبن، 

وف أف تنفصبل، وتعود كل خلية فتنقسم فاػبلية األوُف تنقسم خليتُت د
 قسمُت متصلُت، وىلم جرِّا.
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 وجهتا التطور يف احليواى والهبات

اغبيواف والنبات كبلنبا يشًتؾ يف اغبياة؛ فقوانُت اغبياة تشملهما 
صبيًعا من حيث االغتذاء والتنفس والوراثة والتزاوج والنمو، ونبا أيًضا 

نبا كبلنبا نشآ من اعبسم البسيط مشًتكاف من حيث التطور؛ إذ 
اؼبتجانس إُف اعبسم اؼبركب اؼبتغاير، وإمبا نبا يشًتكاف ألف اغبياة اليت 
فيهما واحدة، بل نبا أحيااًن يتداخبلف فيعيش النبات عيشة حيوانية يسطو 
على اغبيواف أو النبات وأيكلو، مث ىو يتحرؾ ويستجيب للمؤثرات 

 ئل.العصبية ابغبركة وإفراز السوا

ويعيش اغبيواف عيشة نباتية أحيااًن، حبيث يستعُت على اغبياة دبادة 
الكلوروفيل اػبضراء اليت يف النبات، وأحيااًن يُؤثِر السكوف على اغبركة كما 

 ىو الشأف يف النبات؛ )كما يفعل حيواف اإلسفنج(.

وىذا االشًتاؾ يدلنا على أف النبات واغبيواف قد نبعا من أصل 
لفرؽ بُت النخلة واألسد أو بُت العشب والفأر، من حيث واحد، وأف ا

اعتبار قوانُت اغبياة العامة، ال ىبتلف يف النهاية عن الفرؽ بُت الكلب 
 والذئب أو بُت الذرة والقمح، إال اختبلًفا يف الدرجة فقط.

ولننظر اآلف يف بعض ما يظهر من مظاىر االختبلؼ، لنرى ىل فيها 
لنبات عن اغبيواف فصبًل اتمِّا، وسبيزه منو حبيث اختبلفات جوىرية تفصل ا
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يستدعي االعتقاد أبف حياة اغبيواف غَت حياة النبات، أو أف ىذه اؼبظاىر 
 سطحية فقط قد اقتضاىا اختبلؼ البيئة!

ولنبتدئ ابالغتذاء؛ فإف اؼبعروؼ عند صبيع الناس أف النبات يغتذي 
من اغبيواف، وليس ىذا فرًقا  من اعبماد، أما اغبيواف فيغتذي من النبات أو 

 كبَتًا:

أواًل: ألف العناصر اليت يغتذي هبا النبات ىي نفسها العناصر اليت 
يغتذي هبا اغبيواف؛ أي إننا عند ربليل الغذاء إُف عناصره األولية، من 
نًتوجُت وكربوف وغَتنبا، قبد أف غذاء النبات ىو نفسو غذاء اغبيواف، 

على إحالة اعبماد إُف مادة نباتية مثلو، ويبتاز  وإمبا يبتاز النبات ابلقدرة
 اغبيواف ابلقدرة على إحالة النبات أو اغبيواف إُف مادة حيوانية مثلو.

واثنًيا: ألف بعض اغبيواانت تستطيع أف تغتذي من اعبماد، وذلك 
بواسطة الكلوروفيل؛ أي اؼبادة اػبضراء اليت يف النبات، فإف ىذه اؼبادة 

النبات يغتذي من اعبماد؛ ففي بعض اغبيواانت؛ مثل نوع ىي اليت ذبعل 
من اإلسفنج ونوع آخر من الدود ونوع آخر من القشرايت، قبد ىذه 

 اؼبادة، وبواسطتها يقدر اغبيواف على االغتذاء من اعبماد.

واثلثًا: يف بعض النبااتت أنواع ليس هبا مادة الكلوروفيل ىذه، فبل 
بل ىي تغتذي من اغبيواف أو النبات كما ىو يبكنها أف تغتذي من اعبماد، 

الشأف يف البكًتاي اليت رُبِدث األمراض، ويف الكمأة اليت تعيش على اؼبادة 
 اغبية؛ مثل اعبيف.
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ونقوؿ رابًعا وأخَتًا: إف الفرؽ بُت اغبيواف والنبات من حيث 
االغتذاء ليس كبَتًا؛ إذ إف بعض النبااتت اػبضر؛ أي اليت تغتذي من 

د، تغتذي أيًضا من اغبيواف؛ وذلك أبف ُتطِبق زىرهتا على اغبشرات اعبما
 فتقتلها وسبتصها.

والنبات واغبيواف كبلنبا يتنفس، وقد كاف الظن قديبًا أف التنفس يف 
اغبيواف عكس التنفس يف النبات، فكاف يقاؿ إف اغبيواف وبتفظ 

ذلك؛ ابألكسجُت ويطلق اثين أكسيد الكربوف، وإف النبات يفعل عكس 
أي يطلق األكسجُت ووبتفظ بثاين أكسيد الكربوف الذي يبٍت منو مادتو 
اػبشبية، ولكن ىذا الظن خطأ؛ فإف اغبيواف والنبات يتنفَّساف بطريقة 

 واحدة، وإمبا جاء اػبطأ من اػبلط بُت عملييت التنفس والغذاء.

فمن حيث التنفس ال قبد أقل فرؽ بُت اغبيواف والنبات؛ فكبلنبا 
األكسجُت ويطرد اثين أكسيد الكربوف، ولكن النبات األخضر  أيخذ

يغتذي من اؽبواء يف ضوء الشمس، فيمتص من اؽبواء اثين أكسيد الكربوف 
)للغذاء ال للتنفس(، مث يطرد كمية من األكسجُت أكرب فبا يطرده من كمية 
اثين أكسيد الكربوف الذي اغتذى بو. وبدث ىذا يف النهار، فإذا جاء 

وقفت عملية اغتذاء النبات من اؽبواء النعداـ الضوء، وتبقى عملية  الليل
التنفس فقط؛ ولذلك ىو يُطِلق اثين أكسيد الكربوف كاغبيواف، ومن ىنا 
؛ ألنو يزحم النائمُت؛ إذ ىو يتنفس  ضرر إبقاء النبات داخل غرؼ النـو

 مثلهم.
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أرقى  وفبا يشًتؾ فيو اغبيواف والنبات قانوف الوراثة؛ فنحن البشر
األحياء، ننسل كما ينسل القطن أو الفجل نسلو، ال فرؽ بيننا وبينو، 

يف الوراثة ينطبق على اغبيواف والنبات، ومربو اػبيوؿ أو « مندؿ»فقانوف 
القطن أو الكبلب أو اغبماـ أو األزىار هبب عليهم أف يراعوا ىذا القانوف 

لو كاف النبات من يف اختيار الصفات اليت يرغب يف إهبادىا يف النسل، و 
 أصل آخر غَت أصل اغبيواف لكاف األرجح أف ىبتلف عنو يف قانوف الوراثة.

ولننظر يف قانوف آخر يشمل اغبيواف والنبات، فاؼبعروؼ أنو كلما  
كرب حجم اغبي طاؿ عمره بنسبة كرب حجمو؛ فالسندايف يعيش أكثر من 

أكثر من الفأر النخل، واعبميز أكثر من الشعَت، وكذلك الفيل والقيطس 
واألرنب، كأف الطبيعة َف زبلق أنواًعا على ِحَدهِتا، وإمبا خلقت أفراًدا فقط، 
فلما تباين األفراد وكثرت فروؽ ىذا التباين وتراكمت، صار ىذا الفرد 
ران بذلك أف طويل  قائًما برأسو، بل صار ىذا نبااًت وىذا حيوااًن، وفبا يبصِّ

 يًضا على وجو عاـ.اعبسم يف اإلنساف طويل العمر أ

مث إننا قبد النبات قد سار سَتة اغبيواف يف تطوره، وإمبا بطريقة أبطأ؛ 
فقد بدأ كبلنبا وليس يف أحدنبا ما يبيز اعبنس، فلم يكن ىناؾ ذكر أو 
أنثى يف اغبيواف أو النبات، مث ظهر بعد ذلك زىر النبات وبتوي على 

 ف فيو الذكر عن األنثى.مبلقحو، بل بعض النبات؛ كالنخل والتوت، ىبتل



 61 

فالوظائف الفسيولوجية كانت قديبًا يف اغبيواف والنبات معمَّمة 
منتشرة يف صبيع أكباء اعبسم، مث حدث التخصص، فاختص عضو ابلغذاء، 

 وآخر ابلتنفس، وآخر ابلتبلقح، وآخر ابإلحساس، وىلم جرِّا.

وتو وإمبا اتسم النبات ابلبطء للظروؼ اليت حاطتو يف تطوره؛ فق
العصبية ال تزاؿ يف درجة القوة العصبية اليت يف ديداف األرض، بل قد 
تكوف أحط، ولكنها قوة عصبية مع ذلك ال زبتلف عن تلك اليت يف 
اغبيواف إال من حيث الدرجة، فإف منشأ العقل يف اإلنساف نفسو ىو 

صت، الغريزة، ويف النبات ما يشبو الغريزة؛ فإننا إذا ؼبسنا دودة األرض تقلَّ 
؛ «اؼبستحية»وكذلك تفعل شجَتة اؼبيموزا اليت يُطِلق عليها الناس اسم 

ألف أوراقها تتهدَّؿ عند اللمس وتنكمش، وكذلك تفعل الزىرة اليت تقبض 
على اغبشرات وأتكلها؛ فإهنا عندما ربس ابلفراشة ربط عليها، تتنبَّو 

 أعصاهبا فتنطوي عليها وتعصرىا وسبصها وسبثلها.
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اختبلؼ ظاىر بُت شكل اغبيواف وشكل النبات؛ فاألوؿ وىناؾ 
ململم منطوي مدمج، والثاين منبسط منتشر، وىذا الفرؽ يف اؽبيئة يونبنا 
أبنو فرؽ كبَت، ولكن اغبقيقة أف طريقة الغذاء ىي اليت أوجدتو؛ فالنبات 
يتغذَّى أبوراقو، وىذه األوراؽ ال يبكنها إمداد الشجرة ابلغذاء من اؽبواء 

 إذا تعرضت للشمس وللهواء، فالشجرة لذلك تنبسط وتنتشر دبقدار إال
ما يسمح ؽبا مكاهنا، أما اغبيواف فإنو يغتذي بباطنو، وغذاؤه مركَّز أكثر 
من غذاء الشجرة، فهو ال وبتاج إال إُف مقدار صغَت ابلنسبة إُف ما ربتاج 

 يفقد حرارتو.إليو الشجرة، مث قد يكوف كثرة تعرضو للهواء ما يؤذيو؛ ألنو 

واػببلصة أف النبات واغبيواف كليهما ال ىبتلف أحدنبا عن اآلخر 
إال من حيث الظواىر، ولكنهما تشملهما حياة واحدة وقوانُت واحدة يف 

 الغذاء والتنفس والنمو والتناسل والوراثة والتطور.
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 التطور يف قشرة األرض

العمق أبعدىا قشرة األرض مؤلَّفة من طبقات أبعدىا يف 
أيًضا العمر، وىي مًتاكمة؛ الواحدة فوؽ األخرى، وقد 
تتداخل ىنا وىنا بفعل ثوراف ابطن األرض، ولكن 
استقراءان للطبقات يف صبيع القارات اػبمس قد أنتج لنا 

 نظاًما ؽبذه الطبقات نعرؼ منو درجة القدـ يف كل طبقة

واف، ويف كل من ىذه الطبقات قبد متحجرات النبات واغبي
ومتحجرات كل طبقة زبتلف عن متحجرات أية طبقة أخرى مع شيء من 
التداخل أيًضا؛ أي قد توجد متحجرات يف طبقة ما مث قبدىا أيًضا يف 
الطبقتُت اؼبتحجرتُت العليا والسفلى، ومرجع ىذا التداخل حركات بركانية 

 انفجارية أفسدت ترتيب الطبقات.

الطبقة السفلي حىت الطبقة العليا  وىذه اؼبتحجرات إذا تتبَّعناىا من
اليت نعيش عليها فإننا قبدىا توافق موكب التطور. وقبل الكبلـ عن داللة 
ىذه اؼبتحجرات هبب أف نشرح كيفية قياس الطبقات، حبيث نعرؼ عمر  
كل منها، ومبلغ السنُت اليت مضت عليها، مث كيفية حدوث التحجر يف 

 اغبيواف أو النبات.

تُعرؼ هبا عمر الطبقات، أسهلها وأقرهبا إُف أذىاننا فهناؾ عدة طرؽ 
كبن اؼبصريُت ما نعرفو من رواسب األهنار؛ فإف النيل يف كل سنة تنساح 
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مياىو يف أرض مصر، وتفيض فيها وتتبخر وتبقى رواسبها، فهذه الرواسب 
ترفع سطح القطر اؼبصري كل عاـ دبقدار صغَت، فإذا حسبنا أف سطح 

ا يف العاـ هبذه الرواسب فهو يرتفع مًتًا كامبًل يف ألف مصر يرتفع مليمًتً 
عاـ، أو ألف مًت يف مليوف عاـ، فإذا وجدان حيوااًن متحجًرا على عمق 

 مًتًا حكمنا أبنو مات منذ طبسُت ألف عاـ. ٓ٘

 وما تفعلو األهنار تفعلو األمطار الكاسحة أيًضا.

ميبًل،  ٕ٘ ولسنا نعرؼ من طبقات قشرة األرض سوى ما عمقو كبو
ميبًل عرفنا منها ىذه  ٕ٘وبدىي أننا َف كبفر يف األرض بئًرا عمقها 

الطبقات، وإمبا حدث أف الرباكُت وثوراف األرض يف بعض األمكنة رفعا 
ىذه الطبقات، فظهرت لنا طبقة فوؽ طبقة، حىت إننا نرى ىذه الطبقات 

 يف بعض اعبباؿ اآلف.

 

 كانت تعج بو البحار قديبًا مث انقرض()متحجر األمونيت، وىو حيواف رخو  
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 واآلف قد يتساءؿ القارئ: كيف يتحجَّر النبات أو اغبيواف؟

فاعبواب أنو كثَتًا ما يسَت حيواف فيقع عليو جرؼ فيدفنو ربتو، أو 
تزؿُّ قدمو فيقع يف ىاوية مث ينهار عليو الًتاب من اعبوانب فيدفنو، أو قد 

ابطنها فيموت ربت ما يتجمَّع حولو  تنخسف األرض اليت ربملو لفورة يف
من الًتاب، أو قد يتورَّط يف منقع يعجز عن اػبروج منو ويبوت مدفواًن يف 
طينو، وىذه األحواؿ اندرة الوقوع؛ ولذلك فاؼبتحجرات من النوادر، وكبن 
ران  لذلك ال قبد كل أنواع النبات واغبيواف القديبة، وإمبا قبد نوًعا ما يبصِّ

 وما جاء بعده. دبا جاء قبلو
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 )آاثر قدـ طائر وحولو قطرات اؼبطر وقد ربجرت كلها(

ر ال يوجد بلحمو وشحمو كما كاف يف  واغبيواف أو النبات اؼبتحجِّ
حياتو، وإمبا يوجد حجًرا قد ازبذ ىيئتو يف حياتو وقت موتو، وسبب ربوُّلو 

وتنزؿ فوقو من اؼبادة اغبية إُف مادة حجرية أنو عندما يُدفن ربت الًتاب، 
األمطار، تتسرب مياىو إليو فتفسد مادتو وتعَفن شأف كل حي، فإذا 
تعفَّنت ربولت إُف غازات وتطايرت، فيبقى مكاهنا خالًيا ابؽبيئة اليت مات 

 عليها اغبيواف أو النبات.
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واؼبطر إذا تسرب إُف ىذا اؼبكاف اػباِف ضبل معو األمبلح اليت 
فوؽ اغبيواف أو النبات اؼبدفوف، فهذه  تذوب فيو وىو يبر ابألتربة اليت

األمبلح تًتاكم سنة بعد سنة، ومادة اغبيواف تفسد وتتحلَّل وتذىب سنة 
بعد سنة، حىت هبيء وقت يصَت فيو اغبيواف أو النبات قطعة من األمبلح 

 أو اغبجر.

ولطبقات األرض اليت ظهرت فيها اغبياة أظباء ـبتلفة، نستغٍت عنها 
ور اليت تعاقبت على األحياء من بدء اػبلية األوُف حىت ونكتفي بذكر الدى

عصران اغباضر، وهبب أف نتذكر أننا ال قبد ربت ىذه الطبقات سوى 
صخور بركانية َف يظهر فيها أثر للحياة؛ ألف اغبياة َف تكن قد نشأت بعد؛ 

 غبرارة األرض اليت َف تكن قد بردت بدرجة تسمح للحياة ابلنشوء.

نا ىذه الطبقات من الطبقة السفلى؛ أي أقدمها، إُف وإذا كبن تتبَّع
الطبقة العليا اليت نعيش كبن عليها، واستقرأان األحياء اليت ربجَّرت فيها، 
وجدانىا تتفق ونظرية التطور؛ فاألحياء األوُف بسيطة مث تتدرَّج يف الرقي 

 ٖٔحىت تصل إُف األحياء الراىنة يف الطبقة العليا، وىذه الطبقات تبلغ 
 طبقة تكوَّنت يف طبسة دىور.

( الدىر القدًن: وفيو ظهرت اغبياة األوُف اؼبؤلَّفة من خلية ٔ)
واحدة؛ مثل األعبة، وىي طحلب حبري ال ورؽ وال جذع وال جذر لو، ال 
يزاؿ موجوًدا )منو ما ىو ذو خلية واحدة، ومنو ما ىو ذو عدة خبلاي(، 

 وظهرت اػبلية األوُف من اغبيواانت أيًضا.
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قدـ، ولسنا قبد  ٓٓٓٓٚيبلغ « الدىر القدًن»وعمق طبقات ىذا 
أثر اغبياة فيو، وإمبا كبن نفرضها؛ وسبب ذلك أف األحياء اليت ظهرت فيو  
ا فلم تًتؾ أثًرا، مث إف ُقرب طبقات ىذا الدىر  كانت ىبلمية صغَتة جدِّ
للصخور الربكانية أحاؽبا ىي نفسها إُف صخور متبلورة بفعل اغبرارة، 

 ضاعت منها معاَف اغبياة.ف

قدـ،  ٕٓٓٓٗطبقات ثخانتها كلها  ٖ( الدىر األوَِّف: ولو ٕ) 
وىي أعمق الطبقات اؼبشتملة على متحجرات، وفيها نرى عدة متحجرات 
من احملار واإلسفنج واؼبرجاف والقشرايت؛ )كاعبنربي والسرطاف(، 

بد أنو كاف  والسمك، كما قبد أيًضا حيوااًن صدفيِّا ذا خلية واحدة ال
النبات البحري الذي « األعبة»، وقبد من النبات «الدىر القدًن»يعيش يف 

 ذكرانه يف الدىر السابق.
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 )ظبكتاف متحجراتف قد انقرض نوعانبا(
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)اؼباموث؛ أي الفيل األشعر اؼبقرض منذ بضعة آالؼ السنُت كما رظبو إنساف بدائي على قطعة من 

 العاج(.

قدـ،  ٓٓٓ٘ٔطبقات أيًضا، ثخانتها  ٘( الدىر الثانوي: ولو ٖ)
وفيو قبد الصنوبر والنخل والزواحف والطيور واألظباؾ واغبيواانت 
الكيسية )اليت ربمل أوالدىا يف كيس ربت بطنها؛ مثل الكنغر يف 

 أسًتاليا(.

قدـ، وفيها  ٖٓٓٓ( الدىر الثالثي: وفيو ثبلث طبقات ظبكها ٗ) 
 ثعابُت والقياطس والقردة واألشجار اؼبوجودة اآلف.متحجرات ال

قدـ، وبو  ٓٓٙ( الدىر الرابعي: وفيو الطبقة األخَتة، وثخانتها ٘) 
رات اؼباموث؛ أي الفيل األشعر اؼبنقرض، وذوات األربع الصوفية،  متحجِّ

 واإلنساف، وصبيع األشجار اغباضرة.



 51 

رات تدؿ على أف األح ياء َف زبلق كلها فأنت ترى من ىذا أف اؼبتحجِّ
مرة واحدة، وإمبا تدرَّجت؛ فلسنا قبد اإلنساف يف طبقات أي دىر ما عدا 
الدىر الرابعي األخَت، ولكننا قبد اإلسفنج يف صبيع الطبقات منذ الدىر 
األوُف، وقبد أف الزواحف قد سبقت الطيور واللبوانت، وقبد أف أوؿ ما 

ك اليت ىي يف الواقع أبسطها يظهر من األحياء يف الطبقات العميقة ىو تل
تركيًبا، مث يتدرَّج اغبي من البسيط الذي َف تتخصص الوظائف يف جسمو 

 إُف اؼبركب الذي زبصصت وظائف جسمو كل منها يف مكاف.

ر من اغبيواف يدلنا على الصلة اليت تصل بينو وبُت ما قبلو؛  واؼبتحجِّ
حف، ومتحجرات الفرس فمثبًل: متحجرات الطيور قبد ؽبا أسنااًن مثل الزوا

قبد ؽبا بدؿ اغبافر أصابع يف قدميها مثل اغبيواانت اليت نشأت منو، وىلم 
 جرِّا.

وفبا يساعدان على درس التطور أف األحياء الدنيا ال تزاؿ موجودة، 
فإذا كبن عرضنا أحياء العاَف الباقية إُف اآلف وجدان فيها ما يدؿ على 

ؼبتحجرات يف طبقات قشرة األرض، التطور دوف حاجة إُف الرجوع إُف ا
ولكن ىذه اؼبتحجرات تنفي أقل شبهة تعًتينا عن التطور؛ فهي اتريخ قدًن 

 كتبتو يد الطبيعة نعرؼ منو كيف نشأان، وكيف ارتقينا إُف حالنا اغباضرة.

وفبا يبلحظ أف كثَتًا من األحياء الدنيا َف ينقرض، مع أنو نشأ منذ 
تقريًبا، وأف ثخانة الطبقات العميقة أكرب نشأت اغبياة على وجو األرض 

ا من ثخانة الطبقات القريبة؛ فثخانة طبقات الدىر القدًن، وىي أعمق  جدِّ
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قدـ، وَف  ٖٓٓٓالطبقات وأوُف الطبقات اليت ظهرت فيها اغبياة، تبلغ 
يظهر فيها سوى أحياء من ذوات اػبلية الواحدة، وىذه األحياء ال تزاؿ 

 ٖٓٓٓبقات الدىر الثالثي َف تزد ثخانتها عن موجودة، يف حُت أف ط
 قدـ، وقد انقرض منها عدد كبَت من األحياء.

وكبن ندرؾ من ذلك أف األحياء الدنيا بطيئة التطور، أما العليا 
« الدىر القدًن»فسريعة التطور؛ ؽبذا ال تزاؿ األحياء الدنيا اليت ظهرت يف 

لبكتَتاي واػبمائر، أما عائشة بيننا، كما نعرؼ ذلك من اؼبيكروابت وا
األحياء العليا فسريعة التطور، فهي لذلك سريعة االنقراض، ومن ىنا 

ا من « الدىر القدًن»نعرؼ السبب يف أف  « الدىر الثالثي»كاف أطوؿ جدِّ
 مثبًل.

ونستنتج أيًضا أف التطور اآلف أسرع فبا كاف، وكبن نبصر شيًئا من 
وضعنا مئة ؿبارة يف صف واحد وأردان  ذلك إذا قابلنا األحياء الدنيا؛ فإذا

سبييز كل واحد عن األخرى صعب علينا ذلك، ولكننا إذا وقَّفنا مئة إنساف 
صفِّا واحًدا وجدان االختبلؼ والتمييز ظاىرين بُت كل شخص وآخر، 

 وىذا االختبلؼ داعية إُف التطور.

فاألحياء يسرع تطورىا بنسبة ارتقائها، ولذلك سيكوف التطور يف 
ؼبستقبل أسرع فبا كاف يف اؼباضي؛ فاؼبئات ستأخذ مكاف اآلالؼ، ا

 واآلالؼ أتخذ مكاف اؼببليُت من السنُت.
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وىذا طبق ما نعرفو من اغبياة؛ فاغبياة زبتلف عن اعبماد يف رغبتها 
الدائمة يف أف ىبرج كل حي متميًزا عن غَته بشيء ما؛ فاألحياء الدنيا 

ياة، فهي لذلك جامدة زبرج على وتَتة قليلة النصيب من ربقيق أغراض اغب
واحدة، أو ما يشبو أف يكوف كذلك، أما األحياء العليا فقد ربققت فيها 
أشياء كثَتة من أغراض اغبياة؛ فهي لذلك تسايرىا يف أىم خواصها، وىو 

 التغَت واالختبلؼ والتميز، أو بعبارة أخرى سرعة التطور.
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 اىنة واليت يف اليسار ىي أصوؽبا اؼبتحجرة اؼبنقرضة()اغبيواانف اليت يف اليمُت ىي الر 
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 التطور يف الذواجو

 منذ زمن بعيد عمد اإلنساف إُف بعض اغبيواف فاستأنسو
مث َدَجنو، وردبا كاف األصل يف االستئناس مث التآلف 
والتدجُت، أف اإلنساف كاف يصيد بعض الوحوش، فإذا 
قتل أنثى الوحش أخذ صغارىا فتكوف ؽبًوا لؤلطفاؿ 

 وللنساء، مث تشبُّ فتألفو وتصَت من الدواجن.

وقد دجن اإلنساف طائفة من النبات، ودواجن النبات واغبيواف 
ن شواىد التطور اليت ال تُنكر؛ فهذه اغبيواانت اؼبدجنة لو صبيعها شاىد م

عادت اآلف إُف اغباؿ الوحشية النقرضت يف صبلة أسابيع؛ ألهنا قد 
ت بعض  اختلفت عما كانت عليو قديبًا، وفقدت آالت دفاعها، وتغَتَّ
وظائف أجسامها حىت صار تركيب جسمها ىبالف مصلحتها ويناقض 

 الغرض من نشوئها القدًن.

فإذا كبن أطلقنا دجاجنا يف غابة ؼبا أطاؽ اغبياة أسبوًعا كامبًل، ولو 
أطلقنا نعاجنا يف برية ألكلتها السباع يف أقل من شهر، بل كبن لو أنبلنا 
زراعة النبااتت اؼبدجنة وحياطتها بصنوؼ العناية ؼباتت يف صبلة أعواـ؛ 

 العتداء األعشاب الربية عليها وأخذىا مكاهنا دوهنا.

د كانت ىذه الدواجن، من النبات واغبيواف، قادرة على الدفاع وق
عن نفسها قبل أف تدجن، ولكنها بعد أف دجنت صار اإلنساف عامبًل 
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جديًدا يف تطورىا، فلم يعمل ؼبصلحتها ىي ابعتبارىا من األحياء، بل نظر 
إُف مصلحتو ىو، وقصر وظيفتها على خدمتو، فإذا رفع عنها عنايتو زالت 

جود؛ وسبب ذلك أف األحياء يف حالتها الوحشية ينازع بعضها من الو 
بعًضا يف البقاء والتناسل، فتقوى على مدى الزمن، أما الدواجن فليس 
بينها تنازع للبقاء أو التناسل، إال ما كاف ؼبصلحة اإلنساف الذي يدبر 

 أمورىا ويتصرؼ يف أقدارىا.

على أهنا شاىد قوي وغايتنا من النظر يف الدواجن اآلف ىو الربىنة 
من شواىد التطور؛ فإف األصوؿ الربية الوحشية ؽبذه الدواجن تكاد تكوف  
كلها معروفة؛ ففي اؽبند ال يزاؿ الدجاج برايِّ يعيش يف الغاابت، ويف أمريكا 
ال يزاؿ الدندي يسكن األحراش والرباري، وضبار الوحش معروؼ، واليماـ 

سبلالت اغبماـ اليت نعرفها، وقل مثل الربي ال يزاؿ حيِّا، وىو أصل صبيع 
 ذلك يف سائر دواجن النبات واغبيواف.

ولكن العربة يف ىذه الدواجن أهنا كثَتة السبلالت، كلّّ منها يبتاز 
دبيزة ما عن سائر السبلالت األخرى؛ فقد يبكننا أف نعد مئة سبللة من 

ه اغبماـ، ومثلها من الكبلب، ومثلها من الدجاج، وإمبا كثرت ىذ
السبلالت ألف اإلنساف أراد ذلك؛ فقد كاف يستحسن صفة ما يف عرؼ 
الديك، أو دابرتو، أو لوف ريشو، أو صوتو، أو غَت ذلك، فيخصُّو ابللقاح 
دوف غَته، فتنتشر الصفة اؼبرغوب فيها يف فراخو أو يف بعضها، فينتقي من 
ىذا البعض تلك األفراد اليت حصلت على أكرب قسط من ىذه الصفة 
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فيقصرىا على النتاج، ويكرر ىذا العمل حىت وبصل من ذلك على الصفة 
 اليت يرغب يف وجودىا، وتنشأ من ىذا سبللة جديدة.

ومن ىنا صار لدينا من اغبماـ: اؼبسروؿ، واؼبطوؽ، والقبلب، وضباـ 
الزاجل، وغَتىا عدد كبَت، وكل ىذه السبلالت قد نشأت ابالنتخاب 

 ليماـ الربي.والًتبية من أصل واحد ىو ا

وعندان من اػبيوؿ ذلك الفرس العريب الضامر، وخيوؿ السباؽ، 
 وخيوؿ اعبر، وخيوؿ شيتبلند اليت ال يزيد جرمها على جـر الكلب الكبَت.

وعندان من اػبراؼ الصوفاين واأللياف وسوانبا، ومن الكبلب، كبلب 
ىولندا الضخمة اليت ذبر العرابت، وكبلب األلب، وكبلب داخشنج 

ألؼبانية، والكبلب الصينية السمينة اليت تؤكل، وغَتىا، وكلها تنتمي إُف ا
 أصل واحد، ىو السلوقي اؼبصري.

وكذلك اغباؿ يف النبات؛ فإف عندان مئات من سبلالت التفاح، 
وكلها يرجع إُف نوع واحد من التفاح الربي، وشبره صغَت اغبجم حاذؽ 

 الطعم.
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 سبلالت اغبماـ اؼبوجودة اآلف، ومنها االربع اليت حوؽبا()اليماـ يف الوسط وىو أصل صبيع 

وعندان من سبلالت القطن عشرات زبتلف نسيًجا وبذرة ولواًن، 
وذوو اؽبمم من اؼبزارعُت ال يزالوف يوالوف البحث عن سبلالت جديدة 
يقصدوف منها إُف نعومة األلياؼ، وطوؽبا، وقصر مدة اإلشبار، وضمور 

 البذرة، وكبو ذلك.
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ذلك اغباؿ يف الذرة الشامية، فقد كاف النبات يوًما ما ينبت على وك
طريقة القمح، لو سنبلة ربتوي على مبلقحو من أعضاء الذكورة واألنوثة، 
مث انفصلت ىذه اؼببلقح فصارت أعضاء األنوثة يف القنديل، واختصت 

، أعضاء الذكورة بقمة النبات، ودليل ذلك ىو ما وبصل من الّرِدَّة أحياانً 
إذ ترد الذرة إُف أصلها فتنشأ ؽبا سنبلة على قمتها، على كبو ما ىو 

 حاصل للقمح والذرة العوهبة.

ويف الوالايت اؼبتحدة، حيث العقوؿ متيقظة، وما ىو يف عداد 
سبكَّن بورابنك  —اؼبستحيل عند األمم األخرى يعد من اؼبمكنات ىناؾ 
، يبكن البهائم أف من إهباد ككتوس )تُت شوكي( ليس يف أوراقو شوؾ

ترعاه، وكل يـو يشتغل اؼبختصوف بًتبية اغبيواف أو النبات أو من يهووف 
ذلك إبهباد صفة جديدة فيهما، وأييت غَتىم فيقوِّي ىذه، حىت إذا تقادـ 

 الزمن ظهرت سبللة جديدة، وقد فعلت روسيا العجائب ىنا.

أو  فكل ىذه األمثلة عن إمكاف إهباد صفات جديدة يف اغبيواف
النبات اؼبدجن تدلنا على أف اعبسم اغبي يقبل التحوؿ والتطور، وما يفعلو 
اإلنساف يف دواجنو تفعلو الطبيعة يف نباهتا وحيواهنا، ولكن الطبيعة تعمل يف 
مبليُت السنُت؛ فهي لذلك استطاعت أف ُتوِجد األنواع اؼبختلفة، أما 

هو لذلك َف يستطع اإلنساف فلم يعمل إال يف صبلة مئات من السنُت؛ ف
سوى إهباد سبلالت فقط، ولعلو لو طالت اؼبدة وتقادـ الزمن لصارت 

 ىذه السبلالت اؼبتقاربة أنواًعا مستقلة.
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وهبب ىنا أف نقوؿ إف الفرؽ بُت السبللة والنوع ليس من التميز 
الوضوح حبيث هبعل ىذا اغبيواف أو النبات نوًعا أو سبللة يف بعض 

نوع واحد  —مثبًل  —تِّ والتقرير؛ فاإلنساف األحياف على وجو الب
ينقسم إُف سبلالت؛ مثل اؼبغوؿ واآلريُت والزنج اإلفريقيُت واألمرنديُت يف 
أمريكا، ومع ذلك فقد قاـ حديثًا أحد العلماء يقوؿ إف اؼبغوؿ نوع متميز 

 من اآلرى، وليسا سبللتُت ترجعاف إُف النوع البشري.

و ال يتبلقح مع نوع آخر، بينما عبلمة وعبلمة النوع اليت سبيزه أن
السبللة أهنا تتبلقح مع سبللة أخرى، ولكن نوع الكلب يتبلقح مع نوع 
الذئب، ونوع الفرس يتبلقح مع نوع اغبمَت؛ فالنوع والسبللة يتداخبلف 
أحيااًن حبيث ال يبكن البتُّ يف كل حالة عن حيوانُت أو نباتُت ىل نبا 

 واحد.نوعاف أـ سبللتاف من نوع 

وفبا هبعل ؿباولة إهباد نوع جديد على يد اإلنساف من األمور الشاقة 
أف اغبيواانت الداجنة كلها تقريًبا حيواانت عليا لبونة تعيش عمًرا طويبًل، 
فإهباد صفة جديدة فيها وبتاج إُف تعاقب مئات األجياؿ أاًب عن جد، وىذا 

 يستغرؽ آالؼ السنُت.

وليس ينكر أف لدينا أحياء دنيا من ذوات اػبلية الواحدة، وأهنا 
تتكاثر يف اليـو الواحد أكثر فبا نرى من اغبيواانت العليا يف مئة عاـ، وقد 
يظن القارئ لذلك أف ؿباولة إهباد نوع جديد منها يكوف أسهل من ؿباولة 

يغيب عن  إهباد نوع جديد من البقر أو اػبيل أو غَتنبا، ولكن هبب أالَّ 
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الذىن أف اغبيواانت الدنيا بطيئة التطور، أما العليا فسريعتو، وىذا ظاىر 
من اختبلؼ ىيئات األفراد يف األحياء العليا، واتفاقها أو ما يشبو اتفاقها 

 يف اغبيواانت الدنيا.

وطبقات قشرة األرض تدؿ على أف تطور األحياء الدنيا قد استغرؽ 
ا، أضعاؼ  ما استغرقو تطور األحياء العليا، فنحن يف رغبتنا وقًتا طويبًل جدِّ

يف إهباد أنواع جديدة أماـ صعوبتُت: األوُف: أف األحياء الدنيا وإف كانت 
سريعة التكاثر فهي بطيئة التطور، والثانية: أف األحياء العليا وإف كانت 

 سريعة التطور فهي بطيئة التناسل.

وما زاؿ يوجدىا اإلنساف  وَحْسُبنا السبلالت العديدة اليت أوجدىا
من اغبيواف والنبات، فهي شاىد على أف اغبياة تقبل التحوؿ والتطور؛ فما 
فعلناه كبن يف آالؼ السنُت قد فعلت الطبيعة أضعافو يف مبليُت السنُت، 
ولذلك استطاعت أف ُتوِجد األنواع، بينما كبن َف نستطع سوى إهباد 

 السبلالت.

 

 

 

 



 2٨ 

 التطور يف الشارع

عندما نرى صببًل يسَت على الطريق الزراعي ونتأمل عنقو اؼبديد ال 
نتمالك أف نذكر أف ىذا العنق قد طاؿ وامتد ألف سيقاف اعبمل قد 

 ارتفعت، فهو وبتاج، كي يصل فمو إُف العشب، أف يكوف عنقو طويبًل.

وإذا سألنا: ؼباذا ارتفعت سيقانو؟ فإف اإلجابة تتضح من كفوفو 
نفرش على الرمل واغبصا، ومن الثفنات اػبشنة اليت تقيو الطرية اليت ت

اعبروح عندما يربؾ، وىذا يدؿ على أنو حيواف الصحاري اعبافة، وارتفاع 
سيقانو هبعل خطواتو واسعة فبل ربتك ابلرمل واغبصا كثَتًا، فهو يبشي 

 وكأنو هبري.

ولكن أعظم ما يدعو إُف التفكَت أف عنق اإلنساف الذي ال يزيد 
ستة أو سبعة سنتيمًتات وبتوي سبع فقرات، وكذلك الشأف يف عنق  على

 اعبمل الذي قد يزيد على مًت أو مًت ونصف!

بل ىذا ىو الشأف يف عنق الزرافة، وعنق الفأر، وعنق اعباموسة، 
وعنق القط: سبع فقرات يف صبيع اغبيواانت اللبوانت، وىذا برىاف على 

ا من حيواف وبتوي عنقو سبع فقرات، االشًتاؾ يف األصل؛ فقد نشأان صبيعً 
مث اختلفت بيئاتنا وأحجامنا، ولكن إهباد فقرة جديدة من العظم ليس من 
اليسَت، بل ىو قريب من احملاؿ! وإذف، صار السبيل إُف إطالة العنق زايدة 
 النمو يف بعض عضبلتنا فقط، وإبقاء الفقرات كما ىي يف عددىا األصلي.
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دمُت منتصبتُت، ولكن قليبًل من التأمل وكبن البشر مبشي على ق

غبركاتنا وكبن مبشي، يدؿ على أننا نستعمل يدينا مع رجلينا وقت اؼبشي،  
كما لو كنا ال نزاؿ مبشي على أربع، وىذا يتضح لنا عندما نقارف مشية 
الفرس دبشية اإلنساف: اليد اليمٌت تتقدـ مع الساؽ اليسرى واليد اليسرى 

 .تسَت مع الساؽ اليمٌت

وحُت نشًتي ظبكة قبد خياشيمها على جانيب عنقها، وقلَّ منا من 
يذكر أننا كبن أيًضا نقضي فًتة من حياتنا اعبنينية وكبن مبتاز دبثل ىذه 
اػبياشيم، كما لو كنا نذكر حياتنا السمكية السابقة، وحياة اعبنُت البشرى 

 سبثل يف تكشُّفاهتا تطور األحياء السابقة.



 23 

اؼبيزة العظمى لئلنساف على اغبيواف ىي ىذا الدماغ وكلنا يعرؼ أف 
الضخم الذي استطعنا بو التفكَت واالخًتاع، وىو يف الواقع أعظم ما 
وصلت إليو الطبيعة يف ذبارهبا العديدة إلهباد األحياء اؼبختلفة، وعندما 
نقارف دماغ اإلنساف بدماغ السمكة يتضح لنا السبب األكرب لتسلُّطنا على 

اغبيوانية صبيعها؛ فإف السمكة اليت تساوي اإلنساف يف الوزف ال اؼبملكة 
 ربوي من الدماغ سوى جزء من ألف ابؼبقارنة إُف دماغ اإلنساف.

 

وعندما يولد اعبنُت البشري يبقى مدة من الزمن وصبجمتو ال تلتحم 
من أعبلىا األمامي؛ إذ ىي جلدة طرية، وىذه اعبلدة الطرية تعود بنا إُف 
مئات اؼببليُت من السنُت اؼباضية، حُت كنا من الزواحف الصغَتة الدنيئة، 
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اثلثة نزحف على األرض، ولبشى اؽبجـو علينا من أعلى، فكانت لنا عُت 
مكاف ىذه اعبلدة ننظر هبا إُف أعلى وكبذر األعداء، وقد استحالت ىذه 

 العُت القديبة إُف الغدة الصنوبرية.

وال تزاؿ يف أسًتاليا زاحفة تشبو العظاية )السحلية( الكبَتة، سبتاز 
 هبذه العُت الثالثة، وتُدعى توااترا.
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 التطور يف اإلنساى

يف تقاطيع وجهو وتقاسيم من السهل أف يرى اإلنساف 
أعضائو، ويف قدِّه ومزاجو، شيًئا كثَتًا فبا ورثو عن أبويو، 
ويرى أيًضا يف شكل أعضائو صلة االشًتاؾ بينو وبُت 
جدوده األقربُت، وإف كانت ىذه الصلة أضعف فبا ىي 

 بينو وبُت أبويو.

ونظرية التطور تقوؿ أبف األحياء كلها تشًتؾ يف أصل واحد، ىي 
ة األوُف اليت ما زلنا نرى مثااًل ؽبا يف اآلميبة، فإذا صحَّت ىذه النظرية اػبلي

وجب علينا أف نرى آاثر األحياء القديبة اليت مر فيها تطور اإلنساف من 
 اػبلية األوُف حىت صار حبالتو الراىنة.

وبدىي أننا ال ننتظر أف نرى ىذه اآلاثر ظاىرة قوية؛ أي بقوة ما 
يًتكها األب لبلبن؛ فآاثر الوراثة تضعف وتكاد تتبلشى  نرى من اآلاثر اليت

بنسبة بُعد الفرد الذي نرث عنو شيًئا يف جسمنا أو ذىننا، وعلة ىذا 
الضعف ليست تقادـ الزمن، وإمبا طروء األجياؿ جيبًل بعد جيل، وطَْبع  

 كل جيل ظباتو يف عقبو، حبيث تظهر ىي وتسًت ظبات األجياؿ السابقة.

تبار كفاايتو الوراثية أشبو شيء ابلبصلة؛ أظهر ما فيو فاإلنساف ابع
من ىذه الكفاايت ما ورثو عن أبويو، مث تستًت طبقة وراء أخرى، وتتضاءؿ 



 26 

ىذه الطبقات، حىت تصل إُف عهد اػبلية األوُف اليت نشأت منها صبيع 
 أنواع اغبيواف والنبات، ومنها اإلنساف.

خروجو من رحم األـ، بل  وعمر اإلنساف اغبقيقي ال يبتدئ من عهد
من عهد ظهور اػبلية األوُف يف العاَف؛ فكل منا قد عاش؛ أي قد بقي حيِّا 
يف حياة متصلة إُف عهد ظهور اػبلية األوُف؛ أي إف عمره ال يقدَّر أبقل 

 من مئات اؼببليُت من السنُت.

ويف جسم اإلنساف ما يدؿ على اتصاؿ اغبياة بيننا وبُت اػبلية 
من خبلاي ال ىبتلف يف شيء من أصوؿ  -مثبًل  -ناء جسمنا األوُف؛ فب

اغبياة عن خبلاي اػبمائر أو عن اؼبيكروابت أو عن األميبة، بل خلية 
أجسامنا ال زبتلف من ىذه الوجهة عن خلية أجساـ النبات، وكبن ننمو  
كما تنمو خبلاي صبيع األجساـ اغبية، ويف أجسامنا أعضاء أثرية َف تعد ؽبا 

 ما، وقد كانت مفيدة يف وقت ما عندما كنا نعيش عيشة حيوانية.فائدة 

فمن ىذه األعضاء، ذلك اؼِبَعى القصَت اؼبسمَّى ابألعور أو الزائدة، 
فهذا العضو كبَت مستطيل يف اغبيواانت اليت ترعى األعشاب، وىو يفيدىا 
يف إحالة اؼبادة اػبشبية يف ىذه األعشاب إُف سكر هتضمو أمعاؤىا، وقد  

انت زائدتنا تؤدي لنا ىذه الوظيفة عندما كنا نرعى األعشاب مثل سائر ك
البهائم، أما اآلف فقد تغَتَّ طعامنا، وَف يعد ؽبا فائدة؛ ولذلك فقد ضمرت 
وضعفت عن مقاومة األمراض، وكثَتًا ما تكوف لذلك سبًبا يف التهاابت 
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استئصاؽبا مؤذية كبتاج معها إُف استئصاؽبا، ولو كانت مفيدة لنا لكاف 
 مضرِّا.

 

 فقرات مكتنزة للذنب؛ أي العجب أو العصعص( ٘)العمود الفقري لئلنساف ويف هنايتو السفلى 

وإذا اعتربان نظاـ جسمنا وتركيب أعضائنا، وجداننبا ال ىبتلفاف عما 
نبا عليو يف اغبيواف، مع اعتبار األقرب يف النسب الذي يكوف على الدواـ 

ن هنضم الطعاـ كما يهضمو اغبيواف، ولنا من أقرب يف اؼبشاهبة؛ فنح
الغرائز األصلية مثل ما لو، ومادة أعصابنا ىي نفسها مادة أعصابو من 

 حيث الًتكيب.
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وعلى ىذه اؼبشاهبة، بل القرابة، أمكن التعاًف أبعضاء اغبيواف؛ 
فنحن نتعاًف ابلغدة الدرقية اؼبستخرجة من الفرس إذا إيَفْت غدتُنا، وكبن 

دبفرزات غدد البنكرايس اؼبستخرجة من العجوؿ إذا أصبنا نتعاًف 
ابلدايبيطس؛ أي البوؿ السكري، فلو َف نكن كبن والفرس والعجوؿ من 
أصل واحد، ذبري أجسامنا صبيًعا على نظاـ واحد، ؼبا أمكن التعاًف هبذه 
األشياء؛ أي لو كاف اإلنساف قد خلق على ِحَدٍة لكاف لو نظاـ آخر يف 

 ئو ىبتلف عن النظاـ الذي نراه يف سائر اغبيواف.وظائف أعضا

أصابع، ويف  ٘مث اعترِبِ اليد والقدـ اإلنسانيتُت؛ ففي كل منهما 
أصابع  ٘طرؼ جناح الدجاجة وزعنفة القيطس، على الرغم من االندغاـ، 

أصابع يف كل يد،  ٘أيًضا، دع عنك أف صبيع الزواحف واللبوانت ؽبا أيًضا 
األنواع من اغبيواف يف ىذه السمة، وىذه وحدىا  فنحن نشًتؾ وآالؼ 

 كافية ألف تدؿ على أننا من أصل واحد.

وحياة اعبنُت يف الرحم سبثل لنا اتريخ نوعنا وتدرُّجو من اػبلية األوُف 
اليت نشأت يف العاَف حىت صار إنسااًن، فهو يبدأ خلية واحدة أتخذ يف 

مث يتخذ ىذا اعبسم ىيئة  االنقساـ والزايدة على كبو ما تفعل اػبمائر،
اغبلقة، مث يتخذ خياشيم كالسمك، مث تظهر األيدي واألرجل، ويكوف لو 
َنب ويزوؿ، مث ينبت للجنُت شعر هبعل جلد  َذَنب طويل، مث يضمر الذَّ

 اعبنُت كجلد البهائم، مث يزوؿ أيًضا.
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 ٕٛسلحفاة، عمرىم صبيًعا )يف اليمُت جنُت إنساف، ويف الوسط جنُت كلب، ويف اليسار جنُت 
 يوًما، والذنب واضح فيهم(

فاإلنساف وىو يف طور اعبنُت يبثل األطوار اليت مر عليها منذ نشوء 
األحياء على األرض؛ وذلك ألف يف كل منا ذاكرة غَت وجدانية ال نشعر 
هبا، كتلك الذاكرة اليت هنضم هبا طعامنا، فليس يشك قارئ يف أنو يدري، 

م الطعاـ، ولكنو ال يشعر أبنو يبارس ىذا الفن بعد تناولو بل يتقن فن ىض
الطعاـ؛ فهو يفعل ىذا بذاكرة غَت وجدانية؛ وىي غَت وجدانية ألهنا قوية 

 قد أتقنت ما بسبيلو من العمل حىت صارت ال تشعر بو.

وليس يف ىذا الكبلـ غموض كما يتوىم القارئ ألوؿ وىلة، فإف كل 
ننا نذكره، وإمبا أييت الوجداف عند ضعف شيء نذكره جيًدا ال نشعر أب

اإلتقاف وعدـ اإلجادة، فإذا كاف أحدان يعزؼ على الكماف عزًفا غَت متقن 
يف تعلم ىذا الفن، فإنو وبس ويشعر حبركة يده،  -مثبًل  -ألنو كاف مبتدًًئ 

وال يبكنو أف ىباطبك وقت عزفو لئبل يرتبك، أما إذا كاف قد َقِدـ عهده 
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ده، فإنو يعزؼ وال يشعر بعزفو، فيمكنو أف ىباطبك، أو أف ابلعزؼ فأجا
 يستمع غبديثك، أو أف يفكر يف أي موضوع دوف أف يرتبك يف عزفو.

فنحن هنضم طعامنا بذاكرة غَت وجدانية، وكذلك نسَت يف الشارع 
ونعمل معظم أعمالنا اؼبتكررة اليت اعتدانىا وتدربنا عليها بذاكرة غَت 

نا، فإنو ينمو يف الطرؽ اليت اعتاد سلفو النمو فيها وجدانية، وكذلك جسم
 بذاكرة غَت وجدانية أيًضا.

وقد سبق أف قلنا إف حياة اإلنساف سبتد إُف بدء ظهور اغبياة يف العاَف 
منذ اػبلية األوُف إُف اآلف؛ ذلك ألنو قبل أف يتكوَّف يف الرحم كاف بذرة 

ػبلية األوُف، فإذا كاف حية يف جسم األبوين، وىكذا تتصل اغبياة إُف ا
جسمنا ينمو على وتَتة خاصة فهو إمبا يفعل ذلك بقوة ذاكرتو، وىذه 

 الذاكرة غَت وجدانية؛ ألف ىذا النمو كاف دبثل العادة تتكرر يف كل فرد.

وعلى ىذا نقوؿ إف اعبنُت يتحوَّؿ من خلية مفردة، إُف حلقة، إُف 
نساف؛ ألف ىذه األطوار ىيئة السمكة، إُف حيواف مشعر ذي أربع، إُف إ

مرت عليو فهو يذكرىا، وىذه األطوار اليت يتطور فيها اعبنُت يف بطن أمو 
 -مثبًل  -تتفق ونظرية التطور، وليس فيها اختبلط أو تشوُّش؛ فهو يكوف 

يف تركيب السمكة، لو خياشيمها دوف الرئة، مث حيوااًن مذنًبا مشعًرا، وىذا 
وفق نظرية التطور القائلة أبف اغبيواانت كانت مائية أواًل، تستنشق اؽبواء 
من اؼباء خبياشم، مث صارت إُف اليابسة فنشأت ؽبا رًئت، وال نرى عكس 

 ذلك يف اعبنُت.
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ف يكوف جسمو كاسًيا ابلشعر، لو مث ما معٌت أف يكوف لو َذَنب، أو أ
 أنو َف يكن هبيًما يعيش كسائر البهائم قبل أف يتطور إُف نوع اإلنساف؟

فحياة اعبنُت ىي صورة مصغرة غبياة األنواع اليت سبقت ظهور 
ران بشيء كثَت من حياتنا يف العصور اؼباضية  اإلنساف، وحياة الطفل تبصِّ

ولد ويبقى مطروًحا هبيئة السمك مدة قبل أف نبلغ مرتبة اإلنسانية؛ فهو يُ 
 طويلة، مث يزحف ويتسلَّق كاغبيواف ذي األربع، وأخَتًا ينتصب وافًقا.

ويف فلتات الطبيعة ما يظهران على أصلنا، فكثَتًا ما يولد إنساف وىو  
كاس ابلشعر كاغبيواف، وكثَتًا ما يولد برأس صغَت كرأس اغبيواف، فيبقى 

 يااًن يولد بَذَنب.أبلو لو عقل اغبيواف، وأح
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)كاف لئلنساف يف االزمنة القديبة ذنب، َف يبق منو إال العجب أو العصعص، ولكن كثَتًا ما يرد 
 اإلنساف إُف أصلو فيظهر طفل مذنب كما يف صورة ىذا الطفل اؽبندي(

وقد أثبتت عملية الًتسيب قرابة اإلنساف من اغبيواف؛ وخاصة تلك 
نزي أو الغوريبل، فإذا كبن حقنَّا أرنًبا بدـ إنساين القردة العليا؛ مثل الشمب

مث تركناىا مدة، وأخذان بعد ذلك دمها ووضعناه يف كوب، وتركناه حىت 
يصَت مصبًل وراسًبا، وجدان أف ىذا الراسب يباثل يف تفاعلو راسب القردة 
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دوف راسب سائر اغبيواف، كما أف راسب البقرة يباثل راسب اعباموسة دوف 
ئر اغبيواف، وىذا يدؿ على القرابة النوعية بُت اغبيواانت؛ فالقرد راسب سا

واإلنساف من أصل واحد، كما أف اعباموس والبقر يرجعاف أيًضا إُف سلف 
 مشًتؾ.

وليس معٌت ما تقدـ أف كل ما فينا قد ورثناه عن جدودان من 
 اغبيواف؛ ألنو لو كاف االبن ينشأ على غرار أبويو سباًما ؼبا حدث تطور
مطلًقا؛ فإف طبيعة اغبي أف ىبرج عن قيد الوراثة، وكأنو هبدُّ يف ربقيق ذلك 

 ويريد أف تكوف لو شخصية مستقلة.

فنحن قد ورثنا عدة غرائز من اغبيواف؛ بعضها انفع وبعضها مضر، 
وكل من حاوؿ منا أف يريبِّ نفسو ويسيطر على أىوائو ويكبحها يعرؼ مبلغ 

وهتا؛ فحُت وكبن كباوؿ أتديب أنفسنا إمبا قباىد ضرر ىذه الغرائز أحيااًن وق
ذلك القرد الذي ال يزاؿ حيِّا يف عروقنا، ومعظم اجملرمُت والُبلو قد 
انتصرت فيهم عناصر القرد على عناصر اإلنساف، ومعظم األنبياء 
والفبلسفة واغبكماء قد انتصرت فيهم عناصر الُسرَبماف )أي اإلنساف 

 اف.األعلى( على عناصر اإلنس

وليس فينا قرد خالص أو إنساف خالص أو ُسرَبماف خالص، وإمبا كل 
فرد منا مزيج من الثبلثة، وعلى مقدار كل عنصر من ىؤالء الثبلثة تتوقف 

 رفعتنا أو اكبطاطنا.
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 تهاسل احليواى

ليس التناسل يف األحياء إال ضراًب من النمو، بل قل ىو 
توالًدا متصبًل، مبو منفصل، وليس النمو يف اغبقيقة إال 

ولو كاف يف مقدور الطبيعة أف ذبعل اغبي ينمو إُف ما ال 
هناية حبيث ال يبوت من كرب حجمو ؼبا احتاجت إُف 

 االحتياؿ لبقائو وزبليده بواسطة النسل.

ومن ىذا ندرؾ معٌت القانوف الذي يشمل اغبيواف والنبات مًعا، وىو 
ذا كاف األبواف طويلي أف نسل اغبي يتوقف على طوؿ عمر األبوين؛ فإ

العمر؛ كالفيل والقيطس واإلنساف والنخل والسندايف، كاف النسل قليبًل، 
وإذا كاف األبواف قصَتي العمر لكثرة ما يتعرضاف لو من األخطار كاف 
النسل كما ىو اغباؿ يف احملار واغبشرات، كثَتًا يعد ابآلالؼ واؼببليُت؛ ألف 

 ال ينقرض، فطوؿ عمر الفرد يُقتطع الغرض من التناسل زبليد النوع حىت
 يف حساب الطبيعة من عدد نسلو.

ونلمح ىذا اؼبعٌت أيًضا من الوقت الذي يتوالد فيو الفرد؛ فإنو 
يستمر يف النمو إُف أف ال يبكنو زايدة مبوه بدوف اإلضرار بنفسو، فيبتدئ 

كرب يف التناسل. فاألميبة، وىي خلية مفردة، إذا بلغت حدَّ ال -عندئذ  -
الذي ال تستطيع أف تزيد عليو انقسمت إُف قسمُت، وينقسم كل منهما 



 55 

قسمُت، وىلم جرِّا، والنبااتت واغبيواانت العليا تبتدئ يف التناسل عندما 
ه.  يتقارب مبوىا أف يبلغ حدَّ

يف بعض النبااتت، فإذا  -ال أقل وال أكثر  -وال يزاؿ التناسل مبوِّا 
ضعناه يف طينة مبا شجرة جديدة، وىو لو قطعنا جزًءا من غصن شجرة وو 

َف ينُم شجرة جديدة لنما غصنا كبَتًا؛ فالنمو والتناسل كبلنبا يرجع إُف 
 غريزة واحدة، ىي بقاء النوع.

ابالنقساـ؛ تنقسم  -كما قلنا   -والتناسل يف األحياء الدنيا يكوف 
ح اػبلية خليتُت، وتستمر على ذلك، وال سبوت إال بعارض. وأوؿ تلمي

يبدو عن ظهور اعبنس والتوالد بواسطة الذكر واألنثى ىو ما يُرى يف 
النقاعيات، وىي أحياء ذات خلية واحدة، إذا طاؿ عليها االنقساـ 
عمدت إُف نوع ابتدائي من التبلقح، فتجتمع خليتاف، وتندغماف وتصَتاف 

 خلية واحدة، فتنشط بذلك وتعود إُف االنقساـ من جديد.

األحياء البسيطة ونظران يف اإلسفنج وجدان ابتداء فإذا تركنا ىذه 
التخصص؛ فإف بعض خبلايه تنفصل منو وتتبلقح؛ أي تندغم إحداىا يف 
األخرى، مث أتخذ يف االنقساـ اؼبتصل حىت تصَت جسًما إسفنجيِّا، 
فاإلسفنج وبتوي على بيض األنثى وبذرة الذكر، وبتبلقحهما يظهر حيواف 

 جديد من اإلسفنج.

زاؿ يف الطبيعة لآلف صبلة حيواانت مثل اغبلزوف والعلق، حىت وال ي
بعض األظباؾ، وبتوي الفرد منها على بذرة الذكر وبيضة األنثى، فليس 
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ىناؾ حلزوف ذكر وحلزونة أنثى، وإمبا ىناؾ فرد وبتوي على البيضة 
األنثوية والبذرة الذكرية مًعا، ووبصل التبلقح داخل جسمو بدوف حاجة 

 خر.إُف فرد آ

 -مثبًل  -ومعظم النبااتت اؼبزىرة ذبري ىذا اجملرى؛ فنبات الذرة 
وبتوي على بذور الذكر )وىي يف قمتو(، وعلى بيض األنثى )وىي يف 
القنديل(، أما النخل والتوت )واغبيواانت العليا( فتحتوي على جنسُت 

 منفصلُت: اإلانث والذكور، كل منهما مستقل.

عن تبلقح فردين ـبتلفُت عاىن كل منهما  وبدىي أف اغبي الذي يَنُتج
ظروًفا وكابد ذبارب َف يعلنها اآلخر، وبصل على امتيازات ال وبصل عليها 
ذلك الذي نشأ من فرد واحد؛ فاألوؿ يولد وبو قبوؿ لبلختبلؼ والتغاير، 

 ويكوف حاصبًل على كفاايت ذبعلو أسرع يف التطور.

والنبااتت العليا، فإذا  فهذا ىو معٌت ظهور اعبنسُت يف اغبيواانت
التقى حي نشأ من فردين حبي آخر نشأ من فرد واحد تغلَّب األوؿ على 
الثاين يف تنازع البقاء؛ ألنو أكفأ منو وأميز؛ غبصولو على كفاايت اثنُت، يف 

 حُت أف ذاؾ َف وبصل إال على كفاايت فرد واحد.

يواف وىنا هبب أف نقف ىنيهة لنرى صفات األنثى والذكر يف اغب
وأثرنبا يف التطور؛ فصفات األنثى ىي صفات البيضة، وىي الركود والبطء 
يف اغبركة، أما صفات الذكر فهي صفات اعبرثومة اؼبنوية، وىي النشاط 
واالنبعاث والطلب؛ فذكورة اغبيواف نشيطة خفيفة عادية، أما اإلانث 
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اعبرثومة فراكدة بطيئة مستكينة، ولعل األصل يف ذلك أف البيضة أكرب من 
 اؼبنوية، فمن االقتصاد أف تتحرؾ اعبرثومة وتبقى البيضة يف مكاهنا تتلقاىا.

وفبا ىو ذو داللة يف معٌت التناسل، أف بعض األحياء سبوت أو تُقتل 
عند ظهور نسلها؛ فالقمح والذرة يبواتف بظهور اغَبب، وبعض اغبيواانت 

ألـ على األثر، وأنثى ال ىبرج منها بيضها إال بعد سبزيق بطنها، فتموت ا
العنكبوت وأنثى العقرب كلتانبا أتكل الذكر بعد أف ينتهي من التلقيح، 
وىذا يتسق والنظرية اليت ذكرانىا يف أوؿ ىذا الفصل، وىي أف التناسل 
ضرب من النمو يقصد بو زبليد النوع، فما داـ النوع قد ُضمن بقاؤه 

و أحدنبا إال حيث تقتضي بظهور النسل َف يعد من اؼبهم بقاء األبوين أ
 العناية ابلنسل وجودنبا.

بل ردبا يكوف موت األبوين ضرورة يقتضيها بقاء النوع؛ ألنو ليس 
من مصلحة النسل اعبديد أف يزاضبو على الغذاء اعبيل السابق؛ ألنو يقتلو 

ووبرمو غذاءه، يف حُت أف ظهور النسل اعبديد وبقاءه أنفع  -عندئذ  -
يل السابق وأقبل للتطور منو، فمن مصلحتو أالَّ هبد ما للنوع من بقاء اعب

 يزاضبو على البقاء وىو بعُد يف الطفولة.

وىذا ىو معٌت اؼبوت وفائدتو الكربى عبميع األحياء العليا؛ فاؼبوت 
عامل من عوامل اغبياة، واألحياء الدنيا ال تعرؼ اؼبوت لآلف؛ فاألميبة 

ننا أرقى منها، فإف نظرية التطور والنقاعيات خالدة، ولكننا كبن مبوت أل
تقوؿ أبف اعبيل اعبديد يَفُضل اعبيل السابق؛ فأوالدان أفضل منا، فليس 
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من مصلحتهم أف نعيش معهم ونزاضبهم على العيش، بل اؼبصلحة أف لبلي 
 ؽبم اؼبيداف، وىذا ما تقولو وتفعلو سائر اغبيواانت العليا.

يع القشرايت واغبيواانت ولينظر القارئ كيف يلقي أكثر السمك وصب
الرخوة والشائكة واعبوفاء بيضها يف اؼباء وال تُعٌت بو، مث كيف تتدرج 
العناية إُف أف تبلغ أقصاىا يف اإلنساف، وأف ىذه العناية ال تزاؿ انقصة يف 
بعض اغبيواانت العليا؛ إذ إف األـ أتكل أحيااًن بعض أوالدىا، وفبا ىو ذو 

يبة سيئة أف الكلبة والذئبة كلتيهما تطرد الذكر داللة ويومئ إُف ذكرى قد
من الدخوؿ على جرائها؛ فالغريزة األبوية َف تكُمل لآلف يف الذئب أو 

 الكلب.

 والغريزة اعبنسية َف تبلغ هنايتها، واغبيواانت صبيعها يف تطور مستمر.

وإُف التناسل، أو ابألحرى إُف شهوة التناسل، يُعزى الصوت وما 
ة يف اإلنساف؛ فإف غاية الصوت األوُف النداء لؤلنثى، وذكراف تبله من اللغ

 الطيور ال تغٍتِّ إال رغبة يف اجتذاب األنثى إليها.

مث إُف التناسل قد تُعزى ألواف الطيور وريشها اؼبختلف الزاىي؛ فإف 
األنثى تنتخب الذكر الذي يتطوَّس فُتعجب بريشو وصوتو، وَمن رأى 

 أماـ أنثاه، أو رآه وىو يقاتل دندايِّ آخر ألجل الدندي وىو يرؼُّ ويتبخًت
 األنثى، عرؼ قيمة االنتخاب اعبنسي.
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وىذا االنتخاب اعبنسي كثَتًا ما كاف عامبًل يف إابدة الضعيف وبقاء 
القوي الذي استطاع أف يهـز خصومو من الذكور ويستأثر ابإلانث، فبل 

 ى قوتو وميزاتو.تلد إال من بذرتو نسبًل ىبرج على غراره حاصبًل عل
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 ملارا تتطور األحياء؟

األحياء كلها يف تطور مستمر؛ فاألبناء زبالف اآلابء، 
وىذا االختبلؼ الصغَت يًتاكم جيبًل بعد جيل حىت يعود 
اختبلًفا كبَتًا، حبيث يتميز الفرد عن سلفو القدًن سبيزًا 

 ظاىًرا قد هبعلو من نوع آخر.

األبناء عن اآلابء على وجو الضبط ولسنا نعرؼ سبب اختبلؼ 
والتحقيق، ولكن ىذا ىو الواقع اؼبشاىد؛ ففسيل النخلة ال يشبو أمو 
شبًها اتمِّا، وأوالد الكلبة زبتلف عن أبويها، وؿباؿ أف ذبد ؿبارتُت تتشاهباف 
سباـ التشابو، وإف كانتا قد ابضتهما أـ واحدة، وكذلك اغباؿ يف اإلنساف؛ 

آلابء شبًها اتمِّا، بل التوائم أنفسهم على الرغم من ال يشبو األبناء ا
 االشًتاؾ يف أشياء كثَتة ىبتلفوف يف عدة أشياء غَت صغَتة.

والبحث عن علة ىذا االختبلؼ يكاد يكوف حبثًا عن سر اغبياة 
نفسها، وكل ما نقولو فبا هتدينا إليو بصَتتنا، إف اغبياة زبتلف عن اؼبادة من 

 عن نفسها أبشكاؿ ـبتلفة؛ فهي غَت قانعة ابلبقاء يف حيث ؿباولتها التعبَت
شكل واحد، فكل حي يولد يف ىذا الكوف لو شخصية مستقلة يريد أف 

 وبققها ويؤكدىا، ولو خرج بذلك على ما رظبو لو أبواه قيد قوانُت الوراثة.

فانفراد كل حي بشكل خاص وىيئة خاصة وكفاايت خاصة ىو 
الذي يدعوه إُف التطور؛ وسبب ذلك أف انفراده بشكل خاص، أو 
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اختبلفو عن غَته من أقرانو، إما أف يكوف نقيصة تؤدي إُف ىزيبتو يف 
اغبياة، حبيث يبوت ىو أو يقل نسلو وينقرض ابلتدريج، وإما أف يكوف ميزة 

 كثر نسلو وتنتشر سبللتو.لو تؤاتيو النصر في

فاألحياء كلها تتنازع البقاء؛ فاألسد يزداد قوة وقدرة على الوثوب، 
ومكًرا يف الًتصد والكموف، والغزاؿ يزداد قوة وقدرة على الَعْدو واػبفة يف 
اغبركة، فكل منهما ينازع اآلخر يف البقاء؛ الغزالف تزداد خفة وقدرة على 

ة للرماؿ أو الصحراء اليت تعيش فيها، الَعْدو، وجلدىا يزداد مشاهب
وحوافرىا توافق الًتبة اليت سبشي عليها، وسيقاهنا تنفتل وتضمر وتقوى، 
واألسد يزداد قوة على الوثوب، وجلده يباثل الوسط الذي يعيش فيو، 

 ويداه تزداداف قدرة على البطش، وىلم جرِّا.

َف يكافح اغبيواف وىذا الكفاح يزيد كفاايت األسد والغزاؿ مًعا، وإذا 
وسطًا اكبط، وىو يعيش ما داـ الوسط ال يتغَت، ولكن إذا تغَت فجأة َف 

 يطق ىذا التغَت فينقرض، كما حدث لطائر الدؤدؤ يف جزيرة موريتيوس.

وأصل وجود ىذه الصفات يف كل من األسد والغزاؿ أف كل فرد 
فة اغبي منهما يولد ـبتلًفا عن بٍت نوعو بعض االختبلفات؛ ألف ىذه ص

البلزمة لو، وىذا االختبلؼ إما أنو يفيده وإما أنو يضره، فإذا أفاده أورث 
صفاتو أبناءه، وإذا أضره مات أو انقرضت سبللتو اليت حصلت على 

 صفاتو.
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ومن ذلك نستنتج أف عدًدا كبَتًا من األسود مات وانقرض ػبََوٍر يف 
جلده كاف ظاىرًا نفسو، أو ضعف يف سيقانو، أو بطء يف وثوبو، أو ألف 

فصارت الفريسة تراه على بعد وربذره، ومات كذلك من الغزالف صبيع 
تلك األفراد اليت كانت ثقيلة اغبركة غَت متيقظة للعدو، أو كانت حوافرىا 

 ال توافق تربة الصحراء، أو كاف لوف جلدىا ظاىًرا.

أي إف اغبيواف يكافح الوسط، ويقاتل ويناضل، فتنشأ فيو كفاايت 
عده على البقاء، وإذا َف وبتج اغبيواف إُف مكافحة وسطو اكبط تسا

 ونقصت كفاايتو، فإذا تغَت الوسط عجز عن اؼبقاومة فانقرض.
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)كاف الدؤدؤ يعيش يف جزيرة موريتيوس، وَف تكن لو أعداء تطالبو ابلكفاح، فسمن وعجز عن 
األبيض ىذه اعبزيرة سطا عليو  الطَتاف، وكاف يف األصل قريًبا إُف اغبماـ، فلما كشف اإلنساف

 سنة، وىذا يدلنا على قيمة الكفاح للوسط( ٓٓٔصيًدا حىت أابده منذ أقل من 

وليس من الضروري أف ترى عوامل البقاء ظاىرة، فقد تكوف خفية 
دقيقة ال تعرؼ مأاتىا؛ فقد يبتاز غزاؿ على آخر أبف معدتو هتضم 
األعشاب اعبافة أكثر منو، أو ألف بعض اغبشرات الناقلة لؤلمراض ال 
تستطيع أف زبرؽ جلده، أو ألنو يقدر على اإلمساؾ عن ورود اؼباء وقت 

ال يقدر، أو ألنو يشم رائحة ضواري الوحش بينما غَته ال اػبطر وغَته 
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يسًتوحها أو ال يباِف هبا، بل قد تكوف دقة السمع عامل بقاء يف حيواف، 
 بينما يكوف الصمم اػبفيف سبًبا يف انقراض آخر.

فاألحياء تولد ـبتلفة، وكل اختبلؼ إما أنو يفيدىا فيكثر نسلها، 
م االختبلؼ نشأت السبلالت اؼبختلفة من وإما أف يضرىا فتبيد، فإذا تراك

النوع الواحد، مث يًتاكم االختبلؼ يف السبلالت حىت تصَت السبللة نوًعا 
قائًما برأسو؛ وذلك ألف التنازع على البقاء يتناوؿ التنازع على األنثى؛ 
فاغبيواف القوي اعبريء يتغلب على أكرب مقدار من اإلانث ويلحقها دوف 

 و اليت ساعدتو على التغلب.غَته، وتنتشر صفات

وكبن لكوننا نعيش عيشة مدنية قد ضعفت بصَتتنا يف إدراؾ ضروب 
التنازع اليت يستعملها اغبيواف والنبات؛ فالنبات يتنازع على نشر نوعو 
بعدة طرؽ: فمنو ما تكوف بذرتو كاسية بنسيج خفيف كالقطن؛ كي ربملها 

د بسطة يف النور والغذاء، الريح وتلقيها يف مكاف بعيد عن أمو، حىت هب
ومنو ما تكوف بذرتو كاسية ابلزََّغب حىت تعَلق أبي حيواف يبر، فيذىب هبا 
إُف مكاف بعيد حيث تسقط منو وتنبت، ومنو ما يكوف لو زىر زاٍه هبذب 
اغبشرات، تنزؿ إليو وذبرع من رحيقو، مث تتلوث بلقاحو، وتنقلو من الذكر 

ما يكوف ورقو مر اؼبذاؽ حىت ال يطعمو إُف األنثى فيتم اللقاح، ومنو 
اغبيواف، ومنو ما يكوف سامِّا، إذا أكلو اغبيواف تسمم ومات، فتنشأ البذرة 
يف ظباء اعبثة وتزكو، ومنو ما تكوف أوراقو حافلة ابغَبَسك فبل ترعاىا 

 هبيمة.



 ٨15 

وكذلك اغباؿ يف اغبيواف؛ فمثبًل: السمك يكوف يف طفولتو دقيًقا 
من خبلؿ اؼباء، فآلتو يف الدفاع عن نفسو، وىو بعُد يف شفاًفا ال يُرى 

ضعف الصغر، ىي شفوفتو اليت زبفيو وتواريو عن عُت عدوه، فما كاف منو 
صفيق اعبسم ظاىره مات، ومنو ما يكوف ظهور لونو داعًيا غَته إُف 
مباعدتو واغبذر منو؛ كالزنبور والنحلة، فلكل منهما إبرة يؤذي هبا من 

الطيور، ولوهنما مشهور ظاىر حىت يقتصد الطائر يف قوتو،  يقًتب منو من
 ويتجنبهما ويروبهما من عناء القتاؿ.

ولسائل أف يسأؿ: كيف تطور الزنبور وصار ذا ضُبَة تلسع وَتُسم؟ 
فجواب ذلك أنو يف الزمن القدًن الذي وُبسب دببليُت السنُت كانت 

ًتؽ هبا الورؽ أو غَت الورؽ الزانبَت ببل ضُبَة سامة، وإمبا كاف ؽبا إبرة زب
عندما تريد أف تبيض، كما ىو الشأف يف أكثر اغبشرات، ويف أجزاء جسم 

وبولو، وبعض  —مثبًل  —بعض اغبيواف ظبـو ـبتلفة؛ فرباز اإلنساف 
، فإذا اتفق أف ظهر زنبور إببرة حادة  عصارات جسمو، فيها بعض السمـو

ا من السم، فإنو يبقى دوف غ َته من الزانبَت اليت تلتهمها وشيء قليل جدِّ
الطيور لقمة سائغة، فهذا الزنبور يعيش، وتنتشر سبللتو، وتقوى فيو خاصة 
اللسلع والسم، ويظهر لو لوف خاص يبيزه، فتحذره الطيور، بينما ىي تبيد  

 كل الزانبَت اليت خلت من ىذه اػباصة.

أـ نبااًت، وخبلصة قولنا أننا ال نعرؼ ؼباذا يتطور اغبي؛ حيوااًن كاف 
 وإمبا نشاىد أدلة ىذا التطور، ويبكننا أف نعرؼ عللو الغريبة:
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فأواًل: زبتلف صبيع األحياء الواحد عن اآلخر، فليس يف العاَف فرداف 
 يتطابقاف من كل الوجوه يف صبيع صفاهتما.

واثنًيا: ىذا االختبلؼ ال ىبرج عن أحد شيئُت، فهو إما نقص وإما 
 ضرر.زايدة، فيهما نفع أو 

واثلثًا: أرض العاَف وحباره ؿبدودة، ولكن نسل اغبيواف والنبات غَت 
ؿبدود، وينتج من ىذا أف يكوف الطعاـ يف العاَف ؿبدوًدا، هبب على أفراد 

 النبات واغبيواف أف تتزاحم من أجل اغبصوؿ عليو.

ورابًعا: يف ىذه اؼبزاضبة ألجل الطعاـ يؤدي االختبلؼ إُف بقاء بعض 
و موهتا؛ ألف ىذا االختبلؼ إما أنو يساعدىا على ىزيبة خصمها األفراد أ

 الذي يزاضبها، وإما أنو يساعد خصمها عليها.

وخامًسا: كل فرد ينتصر على خصمو يتمكن من اغبصوؿ على أنثى، 
 فينسل وتنتشر صفاتو يف نسلو الذي يرثها منو.

بُت وسادًسا: يًتاكم االختبلؼ بتعاقب األجياؿ، حىت يصَت الفرؽ 
فردين من سبللة واحدة فرقًا بُت سبللتُت، مث يزداد ىذا االختبلؼ حىت 

 يصَت فرقًا بُت نوعُت، وىكذا يستمر التطور.

وسابًعا: عندما تتغَت البيئة تتغَت عادات األحياء كي تبلئم اغبالة 
اعبديدة، وما تبذلو ىذه األحياء من ؾبهود يف ىذا التغَت ينتقل ابلوراثة إُف 

بتكرارىا يف األجياؿ  -؛ فالعادة اؼبكتسبة ابجملهود الفردي تعود األبناء
 صفة وراثية الزمة. -اؼبتعاقبة 
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 تهازع البقاء

ليس شيء يزيد بصَتة القارئ نفاًذا يف الطبيعة، وهبعلو 
يدرؾ قيمة نظرية التطور ويشرب مبادئها، مثل أف يفهم 

ارة أف تنازع البقاء؛ فالقارئ يفهم ألوؿ وىلة من ىذه العب
األحياء تتنازع البقاء على اغبياة، وىذا ىو معناىا على 
اغبقيقة، ولكن معناىا على اجملاز أوسع وأكثر عمبًل يف 

 الطبيعة.

إين أستعمل عبارة تنازع البقاء ؼبعٌت ؾبازي واسع »قاؿ داروين: 
سبكُت الفرد  -وىو األىم  -يدخل فيو توقف حياة فرد على آخر، وأيًضا 

 «.من أف ىبتلف نسبًل 

فليس تنازع البقاء كفاًحا عضليِّا يبتاز فيو القوي من فردين متنازعُت 
فقط، بل ىو أيًضا صبلة كفاايت أخرى كثَتًا ما تكوف غامضة ضئيلة 
القيمة، ولكنها ُتظهر اغباصل عليها على خصمو، وقد ال يكوف خصمو 

َحرِّا شديًدا، أو جفافًا، أو قحطًا، أو فرًدا مثلو، بل قد يكوف ىذا اػبصم 
مرًضا، أو قد ال يكوف التنازع بينو وبُت حيواف آخر مباشرة، بل قد يكوف 
بُت حيوانُت أو نباتُت، حياتو ىو متوقفة على أحدنبا، حبيث يبلغو صدى 

 اؼبعركة بينهما، وينفعو أو يضره.

 بلث، ىي:واؼبواد اػبامة اليت يقـو عليها قانوف تنازع البقاء ث
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ا، ال يبكن أف تستوعبو حبار العاَف ٔ) ( أف نسل األحياء كثَت جدِّ
 وايبستو؛ ألف العاَف ؿبدود والنسل غَت ؿبدود.

( إف كل فرد يولد يف ىذا العاَف ىبتلف عن غَته، وىذا االختبلؼ ٕ)
يضرُّه ويؤدي إُف فنائو، وإما أنو  -يف مزاضبتو لغَته على البقاء  -إما أنو 
 ويؤدي إُف بقائو.ينفعو 

( تًتاكم على مدى السنُت تلك اؼبيزات الصغَتة اليت سبيز ٖ) 
األفراد الناجحة يف اغبياة، ويرثها أبناؤىا منها، حبيث إذا مضى مليوف عاـ 

صار الفرد األخَت كثَت االختبلؼ عن اعبد األوؿ، حىت يصَت   -مثبًل  -
 كل منهما نوًعا قائًما برأسو.

أشبو شيء ابلدوامة؛  -« ىكسلي»كما قاؿ   -وكل حي يف العاَف 
تراىا يف اؼباء وكأهنا ساكنة، ولكنها يف اغبقيقة متحركة، تتبدؿ أجزاؤىا 
دقيقة بعد أخرى؛ فاغبي متوقف على حاؿ الوسط الذي حولو، وكذلك 
النوع، وكبلنبا يتأثر هبذا الوسط دبا فيو من جوٍّ وطعاـ وأعداء وغَت ذلك، 

ا ال تتفق سبللتاف؛ ألف كل فرد ينزع نزعة خاصة بو  فليس يتفق فرداف كم
كما ىي طبيعة كل حي، وألنو ال يوجد وسطاف يتفقاف يف كل شيء؛ 

 فاختبلؼ الوسط يؤدي إُف اختبلؼ اغبي الذي يعيش فيو.

وأجاب على ذلك « ؼباذا هبهد الناس ويتأؼبوف؟»وقد تساءؿ جوتيو: 
ـ وعلى األوالد، كما يرغبوف ألهنم يرغبوف يف اغبصوؿ على الطعا»بقولو: 

 «.يف إحساف تربيتهم بقدر إمكاهنم
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وما قالو جوتيو عن اإلنساف يصُدؽ على كل حي آخر؛ فجميع 
األحياء تتنازع على الطعاـ وعلى إنساؿ النسل، تفعل ذلك على وجداف 
منها؛ كما ىو اغباؿ يف اإلنساف، أو على غَت وجداف منها؛ كما ىو اغباؿ 

  من اغبيواف.يف النبات وكثَت

ولننظر اآلف يف مقدار تناسل اغبيواف، فكل من وقف منا يف حقل 
من حقولنا ورأي مقدار لقاح النخل، أو مقدار لقاح الذرة الذي ينتشر من 
طرفو األعلى ويغطي األرض ربتو، أو رأى مقدار سر السمك؛ أي بيضو، 

رًا ؽبا أف تصَت ظبكة ، يعرؼ مقدار وأف كل واحدة من ىذا البيض كاف مقدَّ
 حرص الطبيعة على نشر النسل وإسرافها يف ذلك.

وكل من عاىن مقاتلة الَبق يف حيطاف منزلو، أو الذابب أو الصراصَت، 
يعرؼ مبلغ ما يبلقي من العنت يف ذلك؛ لكثرة تناسل ىذه اغبشرات، 
ومن رأى منا كيف تنتشر حشرة اؼبَن يف أوراؽ القطن، وكيف سبؤل حقبًل 

عدة أايـ، يدرؾ شيًئا من ىذا اإلسراؼ يف النسل الذي يكابد واسًعا يف 
 «.الندوة العسلية»شرَّه الفبلحوف حُت يسمُّوف اإلصابة هبذا اؼبَن 

عشبة تُنتج كل عاـ من البذر ثبلثة أرابع مليوف « ووالس»ذكر 
بذرة، وقدَّر أنو لو عاش ىذا النسل ثبلث سنوات فقط، وأعقبت كل بذرة 

ؼبا بقي مكاف يف اليابسة غَت مغطى هبا، وقد حسب أنو إذا  يف ىذه اؼبدة، 
كاف نبات ما يُنتج حبتُت اثنتُت يف السنة، ويستمر النسل على اإلنتاج، 

 .ٙٚ٘ٛٗٔلبلغ عدد نبااتتو يف السنة اغبادية والعشرين 
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ومن األحياء الصغَتة ما إذا استمر على التكاثر مدة طبسة أايـ فقط 
 احمليط بنسلو إُف عمق ميل، وميكروب الكولَتا دوف أف يبنعو مانع ؼبؤل

الذي يتضاعف كل عشرين دقيقة لو مضى عليو يـو واحد وىو يسَت هبذا 
طنِّا، وبلغ عدده رقم طبسة وإُف يبينو  ٖٙٙٚاؼبعدؿ ببل عائق لبلغ وزنو 

 صفًرا. ٕٔ

والفيل معروؼ أبنو أبطأ اغبيواف تناسبًل؛ فإنو ال يلد إال مرة واحدة 
عشرين سنة، ومع ذلك فقد حسب داروين أنو إذا استمر التناسل  يف كل

 ٜٔسنة كبو  ٘ٚبدوف عائق على ىذا اؼبعدؿ لبلغ نسل زوجُت بعد 
مليوف فيل، وكثَتًا ما نلمح شيًئا من ىذا اإلسراؼ يف النسل عندما هتجم 
على ببلدان أرجاؿ اعبراد؛ فاعبراد أيكل كل ما يقابلو، فإذا ذبرَّدت الطبيعة 

 أمامو عاد بعضو وأكل بعضو.

تبيض يف  -الذي نشرب أحيااًن زيتو لتقوية اعبسم  -وظبكة الكد 
العاـ مليوين بيضة، فلو تفقَّأت ىذه كلها عن ظبك لصار البحر كتلة 
جامدة منو، ومن احملار ما تبيض الواحدة ستُت مليوف بيضة، فاحسب 

على الكرة  -ندئذ ع -مقدار ىذا النسل بعد عاـ أو عامُت، فإنو يزيد 
 األرضية.

وىذا الذابب الذي نراه يف ببلدان، تبيض األنثى فيو كبو طبس أو 
بيضة، فلو نشأت كلها  ٓ٘ٔإُف  ٓٓٔست مرات، يف كل مرة من 

 وعاشت وأَْنَسَلت ؼبا عاش شيء إُف جانبها يف مصر.
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فكثرة النسل ىذه داعية إُف االنتخاب الطبيعي؛ ألف كل فرد من 
ىبتلف عن غَته اختبلًفا صغَتًا أو كبَتًا، وما داـ العاَف ال يسع ىذا النسل 

 ىذا النسل كلو وال يكفيو طعاًما، فإنو ال يبقى سوى القادر على البقاء.

وتطوؿ مدتو يبوت أكثر الذابب،  -مثبًل  -فعندما يشتد اعبفاؼ 
إال أفراًدا قبلئل تستطيع مقاومة اعبفاؼ مدة أطوؿ من غَتىا، وقد ال 

وف ىذه اؼبدة سوى دقيقة واحدة، أو يكوف بقاؤىا عائًدا إُف أهنا أتكل تك
غَتىا، أو إُف أهنا تستطيع ىضم اؼبادة اعبافة أكثر من غَتىا، أو إُف أف 

 حرارة الشمس ال تفعل يف غَتىا، وىلم جرِّا.

وقد يكوف بقاء بعض النبااتت راجًعا إُف أنو أوسع حيلة من غَته 
كوف للبذرة نسيج هبعل الريح ربملها، كما ىو اغباؿ على نشر نوعو؛ كأف ي

يف القطن، فالبذور تتسابق إُف أف ربملها الريح حىت تقع بعيًدا عن أمهاهتا، 
فبعضها ال يكوف نسيجو خفيًفا فيقع ربت أمو ويبوت، وبعضها ربملو 
الريح ويقع يف اؼباء أو الصحراء فيموت أيًضا، وبعضها يَعَلق ابألشجار فبل 

ر ؽبا النجاح فتقع حيث يقع  على األرض، وبعد كل ىذا تبقى بذرة يقدَّ
تنبت. ىذا إذا فرضنا أف القطن يعيش يف حالتو الربية، أما اآلف فإنو يف 

 رعاية اإلنساف ال رعاية الطبيعة.

وتنازع البقاء قانوف شامل عامل كل يـو يف إابدة بعض األحياء 
ق إُف ذلك ؼبيزة فيو تدؿ على وإبقاء بعضها، وذلك الذي يبقى إمبا يوفَّ 

ارتقائو على غَته؛ ولذلك فنظرية التطور كانت تدعى عندان منذ مدة قريبة 
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؛ ألف اغبي يرتقي كلما صعد يف سلم التطور، «النشوء واالرتقاء»نظرية 
كلمة ذات معاٍف إنسانية قلَّما تتفق وتطوُّر اغبيواف أو « االرتقاء»ولكن 

مرتقية على النعاج الربية؛ ألهنا ظبينة، ولكنها يف  النبات؛ فالنعجة يف نظران
اعتبار الطبيعة منحطة؛ ألهنا تعجز عن دفع العدو. واغبلقيات؛ كالديداف 
اليت تعيش يف أمعائنا، ال يبكن أف نقوؿ إهنا مرتقية أو منحطة، فقد فقدت 
قناهتا اؽبضمية، ولكنها صارت هتضم جبلدىا. واػبَْلد فَػَقَد تقريًبا قوة 

لبصر؛ ألنو يعيش عيشة سّرِية يف انفقاء ربت األرض، ولكنو يعرؼ كيف ا
وبفر النافقاء ووبتمي هبا وىبرج يف الليل، وأيًضا فقَد َذنَبو وإهباـ يده، فهل 

 ىو ارتقى أو اكبط؟

ل استعماؿ كلمة  ؛ أي االنتقاؿ من طور «تطور»ؽبذا السبب نفضِّ
 إُف طور، على استعماؿ كلميت نشوء وارتقاء.

وقد كاف أحد الكتَّاب يقوؿ للربىنة على أف قانوف تنازع البقاء 
إف الطبيعة ضبراء بُت »يتمشَّى صارًما قاسًيا بُت األحياء، ينفي منها وينقِّي: 

 «.الناب واؼبخلب

وىذا حق؛ ألنو لوال ذلك لتكدس العاَف ابألحياء حىت ال يبقى مكاف 
نوعو على األنثى وعلى  ؼبولود جديد؛ فاألسد يقاتل األسود من أبناء

اؼبكاف، ويقاتل الغزالف واعبواميس واألبقار كي أيكلها، ويقاتل األمراض 
اليت تنتشر بينو، ويقاتل الوسط الذي يعيش فيو، إذا كاف الوسط يُفِشيو 

 يف اؽبيئة أو الرائحة.
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وكذلك اغباؿ يف سائر اغبيواف، وفبا يدلك على شدة ىذا النزاع أنو 
يبة حـر لبعض الطيور يف إقبلًتا، ومنعت عنها جوارح أُنشئ من مدة قر 

الطَت كالصقر والعقاب وغَتنبا، فلم سبِض مدة حىت فشت األمراض بُت 
وما ذلك إال ألف ىذا اغبـر قد … ىذه الطيور، واجتاحت عدًدا منها 

ضبى ضعاؼ الطَت وما بو قبوؿ لؤلمراض من الوقوع فريسة للجوارح، 
 ر، وتفشَّت فيها األمراض.فانتشر الضعف بُت الطيو 

فالضعف على أشكالو اؼبختلفة يتفشَّى كل يـو بُت اغبيواانت، 
فتموت األفراد اليت يتفشَّى بينها، وال تبقى سوى األفراد القوية، ومن ىنا 
ندرؾ السبب يف كثرة األمراض اليت نراىا يف اغبيواف والنبات اؼبدجنُت، 

 .وقلَّتها يف اغبيواف والنبات الربيػَُّْت 

ويبكننا أف نتصور الصراع اؽبائل بُت األحياء عندما نرى الوسائل اليت 
 يتخذىا بعضها للعيش، على ما فيها من مشقة مبايَنٍة الوسط ؽبا.

فالسرطاف، ىذا اغبيواف البحري الضعيف، قد اضطره تنازع البقاء 
إُف ترؾ البحر والصعود إُف قمم اعبباؿ، وإُف تسلق األشجار، والزواحف 
اضطرت إُف الطَتاف يف اؽبواء، بل اللبوانت نفسها؛ كاػبفاش، اضطرت 

اؿ إُف الطَتاف واعتبلء اؽبواء، كما نزؿ بعضها؛ كالُدلفُت، إُف البحر، وأح
يديو إُف زعانف، وبعض األظباؾ نزلت إُف قعر البحر على عمق طبسة  
كيلو مًتات، وربمَّلت ضغط اؼباء العظيم، وصارت تعيش فبا يتساقط إليها 

 من ُحطامة األحياء.
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وإمبا يبلغ صداه اغبي  -كما قلنا   -وقد ال يكوف التنازع مباشًرا 
لربسيم ابلقطط، وقاؿ إنو فيؤثِّر فيو؛ فقد ضرب داروين مثبًل عن عبلقة ا

يكثر إذا كثرت القطط؛ ألف القطط أتكل اعبرذاف، فلو انقرضت ألكلت 
اعبرذاف حقولنا، وخَت طريقة نزيل هبا الثعابُت من اؼبنازؿ أف نقتل ما فيها 
من جرذاف؛ فالتنازع بيننا وبُت الثعابُت ليس مباشًرا، وإمبا يبلغها صداه 

 بقتل اعبرذاف.

ثيم اؼببلراي ومبنع مبوىا بقتل البعوض الذي تعيش يف وكبن نقاتل جرا
جسمو، وديداف البلهارسيا ال بد أف تقضي مدة من حياهتا يف جسم قوقعة 
تعيش يف قنواتنا، فلو أبيدت ىذه القواقع لبادت ىي أيًضا، والدودة 
الوحيدة اليت نصاب هبا أحيااًن ال تعيش يف أمعائنا إال إذا عاشت قببًل يف 

 قر، فإذا انقرض البقر انقرضت ىي أيًضا.غبم الب

ومعٌت كل ىذا أف تنازع البقاء ال يشًتط فيو أف يكوف كفاًحا مباشًرا 
بُت اثنُت، بل قد يكوف سلسلة طويلة، حيث تتوقف حياة نوع على صبلة 

 أنواع أخرى.

مث قد يكوف تنازع البقاء دقيًقا غامًضا يتوقف على أشياء صغَتة ال 
أف اإلنكليز متغلبوف على اؽبنود، فنتوىم  -مثبًل  -نعرؼ  أنبو ؽبا، فإننا

من ذلك أف ىذا تنازع بقاء قد فاز فيو اإلنكليز واهنـز اؽبنود، ولكن 
اؽبندي يعيش اآلف حبفنة من الذرة، واإلقبليزي وبتاج إُف كميات كبَتة من 
الطعاـ لكي يتغذى منها جسمو، فلو حدث فجأة قحط وأصاب االثنُت 
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ندي؛ فإف قناتو اؽبضمية قد ضربت على الطعاـ اعَبِشب اغبقَت، لفاز اؽب
 وصارت كل ما فيو من غذاء، خببلؼ اغباؿ يف اإلنكليزي.

وقد نرى القطن واغَبَسك فنظن أف القطن أرقى منو، يبكنو أف 
يتغلب عليو، وليس ىذا ىو الواقع؛ فإف اغبسك يعيش يف الصحراء يف 

ذوره بعيدة إُف حيث الرطوبة، فيقاـو تربة رديئة مع قلة ماء، فتمتد ج
بذلك جفاؼ الرمل وسخونتو وحر الشمس، أما القطن فبل يبكنو أف يفعل 

 ذلك، ولو قل اؼباء ؼبات القطن وعاش اغبسك.

فتنازع البقاء ىذا ىو علة ظهور السبلالت اعبديدة مث األنواع 
ىبلكو، اعبديدة، فهو يستغل كل اختبلؼ يف الفرد ليجعلو سبيل بقائو أو 

 واؽببلؾ أكثر من البقاء؛ ألنو ال يتفوؽ إال األقلُّوف.

وقد كانت تغَتات اؼبناخ وظهور العصور اعبليدية داعية إُف انقراض 
عدد ىائل من اغبيواف؛ مثل الزواحف الكربى يف اليابسة، وؿبار األمونيت 

 يف اؼبياه.

التعاوف ولكن، مع كل ىذا الذي قلنا عن التنازع، هبب أالَّ ننسى أف 
بُت األحياء يؤدي يف أحياف كثَتة ما يؤديو التنازع، بل ردبا ال يقل عنو يف 

 تطور األحياء.
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 وثبات يف التطور

سبر الدىور اؼبتطاولة على بعض األمم فبل يظهر فيها زعيم 
أو عبقري، تنسل اآلابء نسلهم فيخرجوف على غرارىم؛ 
 وجوىهم مثل وجوىهم، يتكلموف لغتهم ويعتادوف

عاداهتم، مث يظهر فيهم فجأة عبقري أو زعيم فيقلب حاؿ 
 األمة ويسومها السَت يف ِوجهات خاصة َف تكن ربلم هبا.

وكذا اغباؿ يف الطبيعة؛ مرت عليها مبليُت السنُت واألبناء زبرج  
كاآلابء وتسَت على غرارىا، إال يف فًتات ظهر فيها أفراد من النبات 

اختلفت يف تركيب اعبسم، فكانت أنواًعا واغبيواف شذَّت عن اآلابء، و 
ت وجو الطبيعة، والنوع اعبديد يف اعتبار الطبيعة كالعبقري أو  جديدة غَتَّ
الزعيم يف اعتبار األمة، عزيز الوجود؛ ألف اعبري على العادة القديبة أسهل 
على الدواـ من اختطاط خطة جديدة، فمن األيسر على العود أف ينمو 

 ن أف يثبت شخصيتو ويندفع يف طريق خاص.على طريقة أبويو م

وكما أف األمة زبطو خطوة واسعة كبو األماـ بظهور أحد الزعماء أو 
العبقريُت بينها، كذلك كانت الطبيعة تثب وثبات كبَتة بظهور بعض األنواع 
اعبديدة من اغبيواف، ونقوؿ بعضها وال نقوؿ كلها؛ ألف كثَتًا من األنواع ال 

األحياء وتطورىا، فلو َف يظهر الذئب يف العاَف ؼبا كاف يف قيمة لو يف تقدـ 
ذلك ما يدؿ على شيء كبَت، ولو َف يوجد الضبع ؼبا قلَّت معلوماتنا عن 
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تطور األحياء، وإمبا ىناؾ وثبات وثبها اغبيواف يف األزمنة القديبة فغَتت 
 وجهات تطوره، فكانت اػبطوات الكربى يف تقدـ األحياء.

اؿ اغبيواف عن النبات؛ فقد كانت اػبلية األوُف اليت فأوؿ ذلك انفص
ظهرت يف العاَف مشًتكة، أو نباتية فقط على األرجح، مث ظهرت خلية 
اغبيواف، فصار التطور أسرع فبا كاف؛ ألف خلية اغبيواف تتناوؿ طعامها 
ؾبهًَّزا خببلؼ خلية النبات اليت أتخذه خامِّا من األرض واؽبواء، فتوافر 

 ية اغبيواف قوة أمكنها أف تصرفها إُف اغبركة والتنازع والتطور.بذلك ػبل

 

 )خبلاي حيوانية ـبتلفة(

 



 ٨٨2 

واػبطوة الثانية كانت يف ظهور أجساـ مركبة؛ فقد كانت األحياء 
األوُف خبلاي مفردة تتكاثر ابالنقساـ، مث ظهرت أنواع اإلسفنج، مث اؼبرجاف 

ألهنا مؤلفة من طبقتُت من اػببلاي ؛ «اعبوفاء»وغَته فبا يسمى ابغبيواانت 
حوؿ كيس أجوؼ، فمنذ ظهور ىذه األحياء أخذت األجساـ تتطور 

 وتتخصص أعضاؤىا.

 

 )نوعاف من القنديل، وىو من اغبيواانت اعبوفاء(
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 )اؼبرجاف، وىو من اغبيواانت اعبوفاء(

واػبطوة الثالثة كانت ظهور اعبنسُت؛ األنثى والذكر، فقد كاف ظهور 
نس دبثابة مضاعفة سَت التطور؛ ألف اغبي الناتج من فردين كاف أكثر  اعب

كفاءة وحرية يف التطور، لوجود عنصرين يف جسمو، من اغبي الناتج من 
قد ظهر فيها اعبنس  -على بطء تطورىا  -فرد واحد، حىت النبااتت 

وأسرع يف تطورىا، واغبيواف والنبات اجملنَّساف قد تغلبا على صبيع األحياء 
 األخرى اليت تتكاثر ببل تبلقح بُت الذكر واألنثى.

واػبطوة الرابعة الكربى يف التطور كانت ابزباذ اغبيواف شكبًل ذا 
جوؼ؛  جانبُت؛ فإف اإلسفنج َف يكن لو شكل منتظم، أما اغبيواف األ

كالقنديل، والشائك؛ كخيار البحر وقبمة البحر، فكاان كبلنبا كري 
الشكل تقريًبا شعاعيو، يكوف مستديًرا لو أطراؼ كاألشعة، ومثل ىذا 
الشكل يوافق النبات كي وبصل على أكرب قسط من ضوء الشمس، وألنو 
ال يتحرؾ، ولكنو ال يوافق اغبيواف إال إذا سكن يف مكانو؛ كاإلسفنج 
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رجاف، أو كاف قليل اغبركة ربملو األمواج؛ كنجمة البحر، مث ال يوافق واؼب
 زبصيص الكفاايت.

ولذلك يعد ظهور اغبيواف ذي اعبانبُت؛ كالديداف واغبشرات وصبيع 
ما ظهر بعدىا إُف اإلنساف، خطوة كبَتة يف التطور؛ ألف ىذا الشكل سهَّل 

وانقراض غَته سريًعا، مث على اغبيواف اغبركة، فجعل التنازع وبقاء األصلح 
إنو سهَّل أيًضا زبصص األعضاء؛ ألف اغبيواف ذا اعبانبُت قد صار لو هبذا 
الشكل رأس وَذَنب؛ ألنو ما داـ يضطر إُف االذباه جبنب واحد إُف األماـ 
فإف ىذا اعبنب ال يبضي عليو زمن طويل حىت وبتوي على أىم وسائل 

ف وفم، مث يكوف لو بذلك ظهر الدفاع واالحتماء من دماغ وأعُت وآذا
 وبطن.

وىذا كلو خببلؼ ما ىو حاصل يف اغبيواف األجوؼ أو اغبيواف 
الشائك؛ فإفَّ َظْهر كلٍّ منهما ىو بطنو، ورأسو ىو َذنَبو، فهيئة تركيبو ال 
تساعده على زبصص كفاايتو يف أمكنة معينة من جسمو؛ ألف قبمة البحر 

من جسمها، فليس ؽبا مصلحة أبف  وىي تندفع يف اؼباء تتجو أبية جهة
تتمركز كفاايهتا يف جهة دوف أخرى، وكذلك اغباؿ يف القنديل، أما كبن 
واغبشرات والزواحف واألظباؾ حىت الديداف، فإننا نتجو جبانب واحد من 

 أجسامنا، فمن مصلحتنا أف وبتوي ىذا 
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 )خيار البحر، وىو من اغبيوانت الشائكة(

؛ فلذلك لنا رءوسنا ووجوىنا اليت نواجو هبا اعبانب على أىم حواسنا
األشياء وفيها صبيع حواسنا، ولوال ىذا االذباه ؼبا سبركز الدماغ واغبواس يف 

 الرأس.

ومن اػبطوات الكربى أيًضا ظهور الِفْقرايت؛ أي اغبيواانت اليت ؽبا 
عمود ِفْقري؛ فإف أحياء العاَف كلو تكاد تكوف مقسومة قسمُت من حيث 

العصبية؛ ففي القسم الواحد قبد اغبيواانت غَت الِفْقرية؛ كاغبشرات القوة 
والقشرايت والديداف وما ىو أحط منها، تعيش عيشة غريزية كأهنا النبات، 
ويف اآلخر قبد اغبيواانت الِفْقرية، وىي كلها على اختبلؼ دوجاهتا تستند 

ي نراه إُف الغريزة، ولكن مع شيء من الوجداف أو العقل اؼبكتسب الذ
على أقواه يف اإلنساف، وليس يُعرؼ لآلف سبب وقوؼ القسم األوؿ عن 
التطور يف انحية العقل، وؼباذا اكتفى ابلغريزة، وإمبا ىذا ىو الواقع؛ فنحن 
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نرى بذور العقل يف أحط اغبيواانت الفقرية، ونرى الغريزة اؼبتقنة يف 
 اغبشرات.

ي يف التطور أف وفبا يدؿ القارئ على عظم قيمة العمود الفقر 
اغبيواانت اغباصلة عليو قد أخذت تتقدـ تقدًما رائًعا يف صبلة نواٍح من 

ىي  -مثبًل  -تركيب اعبسم وأتىيلو للتنازع والبقاء؛ فسمكة البلمربي 
أوؿ حيواف ظهر لو صبجمة، وإف َف يكن ؽبا فكَّاف يف فمها، واألظباؾ ىي 

ي أوؿ حيواف ظهر لو أصابع أوؿ حيواف لو فكَّاف يبضغ هبما، والضفادع ى
يف اليدين والقدمُت، وىي أيًضا أوؿ حيواف حصل على رئة وعلى لساف 

 متحرؾ وعلى صوت؛ فإف صبيع األظباؾ خرس ال تقدر على النطق.

 

)أوؿ الفقارايت: ظبكة البلمربي، وىي من أرقى أنواع السمك، ؽبا سبعة شقوؽ للخياشيم، وفم 
ا إُف السمك؛ ألهنا ليس ؽبا زعانف وال حراشيف وال فكاف للفم، مستدير ماص، وبعضهم ال ينسبه

 وعمودىا الفقري يف حاؿ ابتدائية جدِّا، يبلغ طوؽبا أحيااًن ثبلث أقداـ(

والزواحف ىي أوُف اغبيواانت اليت صار عبنينها كيس وبفظو، وأوؿ 
قلب وبتوي على أربع فجوات ظهر يف التمساح، وأوؿ ما ظهر الدـ 

الطيور واللبوانت اليت ؽبا أكرب مقدار من الدماغ عند مقابلتها الدافئ يف 
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بسائر اغبيواف، فظهور الفقرايت كاف من أكرب فتوحات الطبيعة يف ميداف 
 اغبياة.

 

)من أوؿ اللبوانت: الببلتيبوس، حلقة الصلة بُت الزواحف واللبوانت، يبيض كالزواحف، ويتربز 
 ضع أطفالو(ويبوؿ من ـبرج واحد مثلها، ولكنو ير 
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 عنالقة األرض

قبل أف تظهر اللبوانت اليت تُرضع أطفاؽبا، امتؤل العاَف 
ابلزواحف اليت كانت تشبو يف كثَت من ىياكلها التمساح 
والسحلية )= العظاية( والربص )= ساـ أبرص( والورنة، 
ولكنها كانت تنمو إُف ما يزيد على ضعفي الفيل، أو 

 ثبلثة أو أربعة أضعافو.

حيواانت ضخمة تسعى على اليابسة وتسبح يف اؼباء حبرًا أو هنًرا، 
وتطَت أو تِثب يف اعبو، وكانت تفًتس اغبيواف أو أتكل النبات، ولكنها  
كانت تبيض وال تلد، وما زلنا قبد بيضها متحجًرا إُف اآلف، وىو يشبو 

 بيض الزواحف اغباضرة، من حيث إنو يستطيل ويشبو الرغيف الفرنسي.

ن ىذه اغبيواانت مع كل ضخامتها، ومع تعدد أنواعها، ومع أهنا ولك
استولت على البحر واعبو واليابسة، انقرضت وَف يبَق منها غَت الزواحف 
اليت تعيش يف عصران، وأكثرىا من الضعف حبيث يعيش يف السر؛ ىبتفي 
يف النهار وىبرج يف الليل؛ مثل الثعابُت، ولكن حىت ىذه الزواحف اليت ال 

زاؿ حية قد احتاجت إُف تطورات ـبتلفة ساعدهتا على البقاء؛ مثل ت
انقراض األيدي واألرجل للثعابُت، ومثل األنياب السامة، أو األسلحة 
السرية، اليت تدؿ على الضعف، يف أفواىها، ومثل اغبراشف للتمساح، 

 ومثل الدََّرؽ الذي ربتمي بو السلحفاة واللجاة.
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 اليت كانت عمالقة األرض؟ ؼباذا انقرضت ىذه الزواحف

كبن نعرؼ أف العمالقة من الناس يعُقموف أو يقاربوف العقم، ونعرؼ 
أف الفيل، وىو عمبلؽ اللبوانت على اليابسة، ال تلد أنثاه إال  -مثبًل  -

مرة كل طبس وعشرين سنة، يف حُت أننا لو تركنا زوجُت من األرانب 
نهما على كبو مليوف أرنب يف يتناسبلف مع أوالدنبا الستطعنا أف كبصل م

 بضع سنوات.

 

 )دينصور منقرض: التَتانوسور(
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فهنا قاعدة ىي أف العملقة يف اغبيواف تؤدي إُف قلة التناسل أو إُف 

 العقم.

 ولكن ما ىو األصل ؽبذه العملقة؟

يغلب على الظن أف األصل ىو وفرة الطعاـ، وىي الوفرة اليت ضبلت 
والسكوف، فأدى الركود والسكوف إُف زايدة ىذه الزواحف على الركود 

 النمو مث إُف العقم.

العقم، وليس عندان ما يدؿ عليو، وإمبا ىو ترجيح « نفرض»ولكننا 
وبملنا عليو أننا نرى العمالقة يف أايمنا، من اإلنساف واغبيواف، قليلة النسل 

 أو عقيمة.

انقراض  ولكن ىناؾ ظروًفا أخرى تفتح بصَتتنا، فإننا نرى أنو عقب
الزواحف الكربى ظهرت اللبوانت والطيور؛ سبتاز اللبوانت ابلشعر 
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)الصوؼ( الذي وبميها من الربد واغبر، كما سبتاز الطيور ابلريش ؽبذا 
الغرض نفسو؛ ولذلك ليس بعيًدا أف يكوف اؼبناخ قد تغَت من الدؼء أو 

ظهرت  اغبر إُف الربد فلم تستطع الزواحف الكربى مقاومتو، فانقرضت أو
 منها أنواع جديدة ابلشعر والريش.

 

وقشر السمك، وحراشف التماسيح، ودرقات السبلحف، والشعر 
والريش، كلها تتفق كيماوايِّ حبيث يبكن أف نتخيل تطور الشعر والريش من 

 حراشف الزواحف.

، زرت متحف التاريخ الطبيعي يف ابريس، ٕٜ٘ٔيف يناير من 
ووقفت مشدوًىا أماـ الدينصور، وىو من الزواحف اليت انقرضت منذ 
شبانُت مليوف سنة قبل أف ربلم األرض بظهور اإلنساف، وَف يكن الدينصور 
الذي رأيتو غبًما ودًما، وإمبا كاف عظًما فقط، ولكن بدا ِف من الفحص أف 
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ضائو العظيمة كانت سليمة، وكاف من الضخامة حبيث يزيد على صبيع أع
أربعة من الفيلة الكبار، وكاف مع ىذه العظمة اؼبرعبة ال وبمل سوى 
صبجمة صغَتة، بل صغَتة جدِّا، حىت يبكن أف يقاؿ إف رأس الفار يزيد، 

 ابؼبقارنة إُف اعبسم، على رأسو كبو مائة مرة!

سحلية يبلغ جرمها أربعة أمثاؿ الفيل  -أيها القارئ  -تصوَّر 
الضخم، ىذا ىو الدينصور الذي تسلَّط على األرض مبليُت السنُت، وىو 
أنواع عديدة، مث ُوِزف يف ميزاف القدر فوجد أنو غَت جدير ابلبقاء، فباد 

 وعاد أثًرا وذكرى.

 

 )دينصور آخر منقرض: البلسيوسورس(
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 التطور يف احليواى

ردبا كاف أحب إُف القارئ أف نذكر خبلصة التطور 
أبسلوب قصصي قليل التدليبلت واعبدليات، فإف 
التدليل واعبدؿ، مع ما فيهما من اإلابنة لبعض أركاف 
التطور، يشوِّشاف القصة ابعتبارىا عرًضا كامبًل لؤلحياء 

 من بدء ظهور اإلنساف.

وينعقد مطرًا  فإف قشرة األرض عندما بردت وصار خبارىا يتكاثف
وينزؿ سيواًل، َف يكن هبا ىذه احمليطات الواسعة من اؼباء، وإمبا كاف اؼباء 
متفرًقا يف عدة أكباء منها هبيئة الربؾ والبحَتات، وكانت األمطار كثَتة 
والسيوؿ دائمة، واؼبياه يف حركة متواصلة تغمر بعض األمكنة أحيااًن مث 

 خر وتفلُّق الصخور.تنحسر عنها أحيااًن أخرى؛ لشدة التب

وظهر اغبي األوؿ خلية واحدة يف الضحاضح، حيث ضوء الشمس 
وأمبلح الطُت اليت يتألف منها صلصاؿ لزج يشبو اؼبادة الربوتينية )مثل 
زالؿ البيض(، وما زلنا كبن لآلف نبدأ حياتنا خلية واحدة، مث مضت أزمنة 

رت اغبيواانت اؼبركبة؛ طويلة؛ ألف اػبلية األوُف كانت بطيئة التطور، مث ظه
 مثل اإلسفنج.

« جسًما»وقد كاف ظهور ىذه اغبيواانت تقدًما بنوع ما؛ ألنو أوجد 
مركًبا للحيواف، مؤلًَّفا من عدة خبلاي متصلة، وإف َف يكن بو شيء من 
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اليت تنمو على حافات خبلاي « األىداب»التخصص بعد، إال إذا اعتربان 
تتحرؾ ورُبِدث تيارًا يف اؼباء حىت يدخل  اإلسفنج نوًعا من التخصص؛ فإهنا

الغذاء إُف جوؼ اإلسفنج، وال يزاؿ يف عيوننا وآذاننا وقصبة رئتنا ودماغنا 
مثل ىذه األىداب تذكِّران هبذا النسب القدًن، أما فيما عدا ذلك 
فاإلسفنج مثل اػبلية األوُف، بل كاف يُذكر قديبًا معها قسًما واحًدا ببل 

 سبييز.

اغبيواانت اعبوفاء؛ مثل اؼبرجاف والقنديل، وىي ذات  مث ظهرت
طبقتُت من اػببلاي ربتوايف على كيس أجوؼ، ومضت أيًضا مدة متطاولة 
على العاَف وليس فيو من اغبيواف سوى اػبلية اؼبفردة واإلسفنج وىذه 

كاف بطيًئا يف الدىور   -كما قلنا   -من اغبيواف؛ ألف التطور « اعبوفاء»
 القديبة.

قلنا إف األحياء األوُف نشأت يف الضحاضح، فكاف ينحسر  وقد
عنها اؼباء فتتعرض للشمس فتجف وسبوت، كما نرى اآلف القنديل ميًتا 
على شواطئ اإلسكندرية؛ ألف مادة اغبيواانت كانت ىبلمية سريعة 

 اعبفاؼ إذا زاؿ عنها اؼباء.

ة ، وظهورىا يعترب خطو «الشائكة»فظهرت ؽبذا السبب اغبيواانت 
مهمة يف التطور؛ ألهنا حصلت على بشرة جامدة بعض اعبمود، إذا اكبسر 
عنها اؼباء َف ذبف، بل تبقى حية مدة غَت قصَتة، حىت إذا عاد اؼباء 
انتعشت، وكانت سبتاز على ما سبقها أيًضا أبف ؽبا قناة ىضمية، ىي 
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الًتسيم البدائي لقناتنا كبن، داخل جوفها، ونرى فيها أيًضا مصاصات 
وباوؿ ىذا اغبيواف األوؿ أف يتحرؾ هبا؛ وأمثلة ىذه اغبيواانت ىي خيار 
البحر وقبمة البحر، وكبلنبا يُرى على شواطئ اإلسكندرية، ولو بشرة 

 شائكة.

؛ أي اؼبؤلفة «اغبََلقية»وكاف التقدـ بطيًئا أيًضا، مث ظهرت اغبيواانت 
يت ظهرت إُف من حلقات، فأسرع التطور بعض السرعة؛ ألف اغبيواانت ال

ىذا العهد َف يكن ؽبا شكل متوازي اعبانبُت، وإمبا كانت تنمو مبوِّا اعتباطيِّا 
كما ىو اغباؿ يف اإلسفنج، أو كانت مستديرة كالقرص ؽبا عدة أشعة  

 كنجمة البحر.

فكاف التقدـ بطيًئا، بل ُقل إنو كاد يقف؛ ألف اغبيواف َف يكن لو وجو 
حواسو وسائر أعضائو اؼبلهمة؛ كالفم واألنف يتجو بو يف حركتو وتنشأ فيو 

والعُت، فلما ظهرت اغبيواانت اغبلقية؛ كالدود، حدث التخصص يف عدة 
نواح من أجزاء اعبسم، وأخذ اغبيواف ىبرج من اؼباء إُف اليابسة؛ من الدود 
نشأت القشرايت والعناكب واغبشرات؛ ألف كل ىذه اغبيواانت ال تزاؿ 

 إُف اآلف ذات حلقات.

 وإُف ىنا كانت أغراض اغبيواف ثبلثة:

( أف تكوف لو بشرة جامدة بعض اعبمود، سبنع تبخُّر اؼبياه اليت يف ٔ)
 جسمو عند التعرض للريح والشمس وقت اكبسار اؼباء عنو.
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 ( أف يتجو بناحية واحدة من جسمو، وأف ينمو متوازاًي لو جانباف.ٕ) 

اعبسم كلو عيًنا وأذاًن  ( أف تتخصص الوظائف يف أعضائو، فبل يكوفٖ) 
 وإمبا ىبتص جزء منو ابلعُت وآخر ابألذف، وىلم جرِّا. -مثبًل  -

وىنا هبب أف نقف ونقوؿ إف صبيع اغبيواانت ال تزاؿ أحياء مائية 
 ٓ٘ٔقد يزف  -مثبًل  -وإف كانت تعيش يف غَت اؼباء؛ فجسم اإلنساف 
اء البحر، وىو الدـ، ما رطبًل كلها مغمورة يف اؼباء، بل يف اؼباء اؼباٌف، م

عدا رطبًل واحًدا تقريًبا ىو اؼبصنوعة منو البشرة اليت ربمي ىذا السائل، 
وكذا اغباؿ يف صبيع اغبيواانت؛ فإننا ؼبا خرجنا إُف اليابسة َف لبرج قبل أف 
نصنع ألنفسنا بشرة جامدة سبنع تبخر الرطوبة اؼبائية اليت يف داخل 

 ىي األوُف يف ؿباولة ذلك.« لشائكةا»أجسامنا، وكانت اغبيواانت 

وبعض الناس يظن أننا نستنشق اؽبواء، ولكن ىذا خطأ؛ فإننا ما زلنا  
كما كنا أايـ سكناان البحار نستنشق األكسجُت من اؼباء؛ فإف اؽبواء 
يدخل إُف رًئتنا فيلتقي الدـ بو، ويذوب اؽبواء يف الدـ فتستخرج رًئتنا 

 نفعل وكبن نعيش كالسمك يف اؼباء.األكسجُت منو على كبو ما كنا 

وكذلك طعامنا ال يُهضم إال وىو سائل كاؼباء، فنحن ال نزاؿ 
حيواانت مائية كما كنا منذ مئات اؼببليُت من السنُت، وليس لنا حيلة يف 
اليابسة سوى ىذه البشرة اعبامدة اليت سبنع تبخر رطوبتنا، وفبا ىو ذو 

ال نزاؿ  -مثبًل  -ساف على أثر جرح داللة أنو يف حالة نزؼ كبَت يف اإلن
 نستعمل ماء البحر اؼبصفى، أو اؼباء اؼبلح، بدؿ الدـ اؼبفقود.
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وابتدأ اغبيواف يف جهة واحدة وتوازت أعضاؤه يف جانبُت منذ ظهور 
الدود، وهبذا االذباه كثر التخصص فظهرت اغبشرات والقشرايت 

ري على طوؿ اعبسم، )كاعبنربي( والعناكب. واعبهاز العصيب يف الدود هب
ولو عقد، حيث تتجمع القوى العصبية يف مكاف ما، وىناؾ ما يشبو أف 
يكوف رأًسا جامًدا، والقلب مستطيل، وبُت القلب واعبهاز العصيب ذبري 

 القناة اؽبضمية، أما التنفس فمن اعبوانب.

مث ظهرت اغبشرات وؽبا دماغ، وبعض أدمغة اغبشرات؛ مثل دماغ 
إنو أعجب ذرة يف العاَف، حبيث قد يكوف »يو داروين: النملة، يقوؿ ف

 «.أعجب من دماغ اإلنساف

وبينما األحياء، بظهور الديداف والقشرايت، كانت رباوؿ اػبروج إُف 
اليابسة كاف هبري تطور آخر يف البحر بظهور اغبيواانت الرخوة؛ كاحملار، 

وحده، أما من  وَف يكن ظهور احملار تقدًما إال من حيث اعتبار بيئتو ىو
حيث اعتبار أغراض اغبياة العليا، كما نفهمها من العرض العاـ عبميع 
األحياء، فإنو كاف أتخًرا؛ إذ إنو قد فقد أىم خطوة يف التطور وىي االذباه، 
وتوازي اعبانبُت، فصار ينمو أحيااًن كالشجر؛ أحد جانبيو أكرب من اآلخر، 

 رض كاؼبرجاف.وفقد بعضو القلب والرأس ولصق بعضو ابأل

وأعلى أنواع اغبيواانت الرخوة ىو األخطبوط الذي يوشك أف يكوف 
لو ىيكل عظمي، مث ظهرت اغبيواانت الفقرية؛ أي اليت ؽبا عمود فقري 
وبتوي على اغببل الشوكي ووبميو، وظهرت يف البحر ألف اغبيواانت 
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يعد اغبلقية اليت خرجت إُف اليابسة فصارت ديدااًن وعناكب وحشرات َف 
يُرجى منها تقدُّـ؛ فقد وقفت يف ىذا الطريق إُف اآلف، وردبا كاف انطواء 

 جسمها يف قشرة جامدة ىو الذي منع تطورىا أبف أزاؿ مرونتها.
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)رسم اإلسكيدايف، وىو حيواف اثبت فيو أوؿ تلميح إُف حبل شوكي يف مكاف العمود الفقري، يرى 
 «(ب»وـبرجو يف اليمُت « أ»فمو يف أعبله 

وأوؿ اغبيواانت اليت قبد فيها تلميًحا إُف فَػَقار الظهر ىو حيواف 
اإلسكيدايف وحيواف األمفيوكوس، وكبلنبا مائي يعيش يف البحار؛ فأوؽبما 
يشبو الزجاجة، لو فم وـبرج، وبينهما حبل عصيب مستطيل ىو الًتسيم 
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ر األوؿ للفقار، وىو اثبت يف قعر البحر، وقد نشأ لو جلد يشبو قش
 الشجر.

أما الثاين فحيواف ضئيل ال يزيد على سبعة سنتيمًتات، ولكنو طري 
ليس بو شيء من العظم سوى غضروؼ يف مكاف فقاران يبتد على طوؿ 
جسمو، ووراء ىذا الغضروؼ حبل عصيب، فهو بذلك أرقى من 
اإلسكيدايف، ولكن ليس لو مخ أو قلب أو فقار أو عيناف أو أذانف، وفبا 

ف العظم كاف يف األصل غضروًفا، أنو ال يزاؿ كذلك يف بعض يدلنا على أ
األظباؾ؛ فإف القرش، الذي يكثُر وُيصاد يف البحر األضبر، خلو من العظم، 

 ليس لو سوى فقار من الغضروؼ.

واغبيواانت الفقرية نشأت يف األغلب من اغبيواانت الرخوة  
ٍز جانيب، ال من كاألخطبوط، بعد أف تطور جسمها إُف اذباه أمامي مع توا

 اغبيوانت اغبلقية كالديداف واغبشرات.

وبظهور العمود الفقري َخَطت اغبيواانت خطوة كربى؛ ألف 
اغبيواانت اغبلقية َف يكن يف مقدورىا أف تنشر يف اؽبواء واؼباء واليابسة؛ 
فاحمليطات الكربى من اؼباء ال يسكنها سوى األظباؾ والقيطس، ولكليهما 

والسهوؿ تعيش فيها الفقرايت أيًضا، حىت اؽبواء ال يبكن فقار، واعبباؿ 
اغبشرات االرتفاع فيو مثلما يرتفع العقاب، وال يبكنها أف هتاجر على 

 أجنحتها من قارة إُف قارة كما تفعل الطيور القواطع.
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وخبروج الفقرايت إُف اليابسة ظهرت اغبيواانت الربمائية؛ أي اليت 
لضفادع، وىي تقضي طورًا من حياهتا  تعيش يف الرب والبحر؛ مثل ا

كالسمك ؽبا خياشيم، وطورًا آخر كحيواف اليابسة وحيواف البحر، مث 
 ظهرت الزواحف ومؤلت العاَف.

وقد نشأت الربمائيات والزواحف من األظباؾ، وأكرب ما يبيز الواحدة 
عن األخرى أف األظباؾ تتنفس خبياشيم، أما الزواحف فبالرًئت، والصلة 

ثنُت ال نزاؿ قبدىا؛ فإف يف أكثر األظباؾ كيًسا يبتلئ ىواء أحيااًن، بُت اال
فتخف السمكة وتسهل عليها السباحة، وبعض السمك الذي يعيش يف 
األهنار؛ كسمكة الطُت اليت تعيش يف النيل، تقضي عدة أشهر أحيااًن يف 
 الطُت عند اكبسار اؼباء، فتخرج من وقت آلخر وتبتلع جرعة من اؽبواء يف
ىذا الكيس، مث تنغرز اثنًيا يف الطُت، فإذا جاء اؼباء عادت واستنشقتو 

 خبياشيهما؛ فهذا الكيس ىو أصل الرئة يف الزواحف.

 

: )ظبكة الطُت تعيش يف النيل، تستنشق خبياشيم يف اؼباء، مث برئة ابتدائية يف اؽبواء، فهي ٔشكل 
 حلقة اتصاؿ بُت حيواف اؼباء وحيواف اليابسة(
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الزواحف يبثِّل القروف اؼبظلمة يف اتريخ األحياء؛ فقد جاء  وعصر
وقت مؤلت فيو ىذه الزواحف العاَف، فكاف منها الصغَت الذي يف حجم 
السلحفاة اآلف، وكاف منها الكبَت الذي يشبو العظاية )السحلية(، وكاف 
حجمو يبلغ عشرة أضعاؼ حجم الفيل، وكاف منها آكل العشب، وآكل 

 الربمائي، ومنها اػباص ابليابسة.اللحم، ومنها 

ا، وكاف  مث جاء وقت انقرضت فيو ىذه اغبيواانت إال القليل جدِّ
انقراضها فجائيِّا، فبا يدؿ على أف سبب ذلك يف األرجح ىو تغَتُّ حدث 
يف مناخ العاَف، بظهور عصر جليدي نشر الربد فأابد ىذه اغبيواانت اليت َف 

ا أابد أيًضا أنواع األمونيت )من احملار( يكن ؽبا صوؼ أو ريش وبيمها، كم
 اليت كانت تعج هبا البحار يف وقت الزواحف الكربى.

ومن ىذه الزواحف تفرَّع فرعاف كبَتاف: أوؽبما الطيور، واثنيهما 
 اللبوانت اليت ترضع أوالدىا.

فقد ورثت الزواحف عن األظباؾ أربعة أطراؼ؛ ىي األيدي 
فصارت األيدي أجنحة للطَت، بل لقد نشأ واألرجل، وكانت قببًل زعانف، 

قبل نشوء الطيور الراىنة طيور أخرى من الزواحف كانت تطَت ببل ريش، 
وإمبا أطرافها متصلة أبغشية على كبو ما نرى يف اػبفاش، وقد انقرضت 

 وال عبلقة ؽبا بطيوران اغباضرة.

وإمبا يُظن أف ريش الطائر نشأ من حراشف الزواحف، كما أف شعر 
لبوانت قد نشأ أيًضا من ىذه اغبراشف )وبعضهم ينكر ذلك(. ومن ال
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اؼبعروؼ اؼبشاىد أف يف الشعر والريش مادة زيتية نشعر هبا إذا وضعنا يدان 
يف شعر رأسنا ومشطناه أبصابعنا، ونراىا أيًضا عندما تسبح البطة يف اؼباء 

وف، وال يزاؿ وال تبتل؛ فهذه اؼبادة الزيتية ىي أصل اللنب يف اغبيواف اللب
 يوجد بُت اللبوانت ما يعد حلقة االتصاؿ بُت اللبوانت العليا والزواحف.

 

 )أوؿ الطيور: لو ريش متحجر ولو أسناف(
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 )الصورة األوُف ؼبتحجر لو، والثانية ؽبيكلو العظمي، والثالثة بعد تركيب أعضائو(

بو  حيواف يدعى األخدنة، لو خرطـو يلتقط -مثبًل  -ففي أسًتاليا 
النمل وأيكلو، وليس ؽبذا اغبيواف ضرع أو ثدي، وإمبا كل ما لو أنو عندما 
يبيض )وىو ال يلد( يتشقَّق بطنو وزبرج منو مادة زيتية تشبو زيت الشعر 
فيلحسها أوالده، مث يشًتؾ ىذا اغبيواف والزواحف يف أف لو ـبرًجا واحًدا 

 يتربز ويبوؿ منو مًعا.

الطبيعة من االنقبلابت العظيمة؛ ألننا وقد كاف ظهور اللبوانت يف 
قبد يف الرضاع استبقاء الطفل مع األـ، ومعاين األمومة والعائلة واغبب 
واللغة واعبماعة والتعليم، وىذه ىي الظروؼ اليت ساعدت على وجود 

 اإلنساف بعد ذلك.
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بيض، ولكنو )ىيكل عظمي لؤلخدنة: أوؿ اللبوانت، وىو حيواف يف أسًتاليا يقتات ابلنمل، وي
 يرضع أطفالو مثل الببلتيبوس(
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 مسكة السيالكانت

، أذاعت الصحف نبأ يعد من ٕٜ٘ٔيف ديسمرب من 
أعظم األنباء يف اتريخ األحياء، وىو العثور على ظبكة 

ابلقرب من جزيرة مدغشقر شرؽ إفريقيا، « السيبلكانت»
كما يرى القارئ يف   -والقيمة العظمى ؽبذه السمكة 

ظهور التجربة األوُف يف تطور األحياء للذراعُت  -صورهتا 
والساقُت؛ أي احملاولة األوُف لصعود السمك من البحار 

 إُف اليابسة واؼبشي عليها بداًل من السباحة يف البحر.

وكاف اؼبظنوف أف ىذه السمكة قد انقرضت منذ طبسُت مليوف سنة 
رة، ولكن َف ت وجد حية إال يف على األقل؛ إذ وجدت أحافَتىا اؼبتحجِّ

، مث يف الشهر اؼباضي، ويف اؼبرة األوُف أتلف احملنِّط أحشاءىا، ٖٜٛٔ
وأضاع الفرصة على البيولوجيُت لدراستها، أما ىذه اؼبرة فقد ُعٍت الدكتور 
ظبيث بصيانة أعضائها، وؼبا اصطيدت بقيت ثبلث ساعات بعد إخراجها 

 وىي حية.

يت  اؼِبْأؽ، واؼبتأمل للصورة هبد ألهنا جوفاء « سيبلكانت»وقد ظبُِّ
 اؼِبْأؽ يف خلف العُت وىو أجوؼ.
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 )السيبلكانت(

وقولنا إف اؼبظنوف أهنا كانت قد انقرضت منذ طبسُت مليوف سنة ال 
يعٍت أهنا ظهرت منذ طبسُت مليوف سنة؛ ألف األرجح أف ذبارب اػبروج من 

مليوف سنة، ونعٍت  ٖٓٓأو  ٕٓٓالبحر إُف اليابسة بدأت منذ أكثر من 
ىنا خروج السمك وليس خروج القشرايت مثل السرطاف والكابوراي 

 واعبنربي.

وقد كانت التجارب األوُف تقـو على حياة مشًتكة يف البحر 
واليابسة، حبيث تبيض السمكة يف اؼباء، وينفقئ البيض وتسبح الصغار 
فًتة من حياهتا، مث زبرج إُف اليابسة وتسعى، وال يزاؿ ىذا الشأف يف 

 الربمائيات )الرب واؼباء(؛ مثل الضفادع.

ت الزواحف، وتفرَّعت مث استقل اغبيواف على اليابسة، فظهر 
 الزواحف إُف فرعُت: الطيور من انحية، واللبوانت من انحية.

وظبكة السيبلكانت واحدة من مئات السمك الذي حاوؿ الصعود 
إُف اليابسة والسعي عليو بذراعُت وساقُت ابتدائية، وال بد أف كثَتًا منها قد 
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أسبلفنا أـ فشل يف ىذه التجارب، وال نعرؼ إذا كانت السيبلكانت من 
ال؛ إذ ليس بعيًدا أف تكوف قد قامت ابحملاولة مث ارتدت عنها وقنعت 

 ابإلقامة يف اؼباء.

وهبب أف نتخيل عاؼبنا قبل مئيت أو ثبلث مئة مليوف سنة على حاؿ 
أخرى غَت حالو اغباضرة؛ فقد كانت البحَتات واؼبخاضات وانسياب 

تو وحباره، وكاف بعض األظباؾ البحار فيو أكثر فبا ىي اآلف يف استقرار قارا
اليت ربيا يف البحَتات يعاين من وقت آلخر جفاًفا أو ما يقارب اعبفاؼ، 

مثبًل  -فكاف ىبتبئ يف الطُت ويبقى أسابيع أو شهورًا إُف أف تعود األمطار 
فيهبُّ السمك اؼبختبئ من رقاده ويسبح، وكثَت من السمك يزحف  -

 على زعنفتيو على الطُت.

ظبكة »ل ظبكة خاصة بو تسلك ىذا السلوؾ، وىي تسمى ويف الني
؛ ألهنا زبتبئ فيو وتزحف عليو إُف أف أتيت مياه الفيضاف فتخرج «الطُت

 (.ٔوتسبح )شكل 

ىوائية ىبتزف فيها اؽبواء، « مثانة»وظبك الطُت ىذا وبتوي 
ويستعملها كما لو كانت رئة بداًل من اػبياشيم اليت يتنفس هبا يف اؼباء، 

اؼبثانة ىي األصل يف الرئة اليت تتنفس هبا الزواحف والطيور  وىذه
ىذا، واعتقادان « ظبك الطُت»واللبوانت، ويف العاَف اآلف أربعة أنواع من 

 أنو أرقى من السيبلكانت يف سلم التطور.
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وكبن قبـز من اآلف أبف السيبلكانت ربتوي ىذه اؼبثانة، ولو بصورة 
عت عن ذبارهبا يف اؼبشي على اليابسة، فإهنا أثرية؛ ألهنا وإف كانت قد انقط

 ببل شك قد قضت مبليُت السنُت يف ىذه التجارب.

 

)ظبك البَتيوفتلم، وىو ىنا يتسلق جذور الكوريدا اليت تنبت على الشواطئ، وقد تعرت ىذه 
 اعبذور بتأثَت األمواج(

وَف يُعرؼ عن ىذه السمكة أهنا زبرج إُف الرب؛ ألف األغلب أنو بعد 
ظهور ىذه األعضاء االبتدائية للذراعُت والساقُت عادت فاستقرت يف 

 البحر، ولذلك َف تتقدَّـ ىذه األعضاء.

وتركت ميداف اليابسة لغَتىا، أو ِلَما قد تطوَّر من أقارهبا وسبلئلها، 
وعلى كل حاؿ كبن ابكتشاؼ السيبلكانت قد حططنا على حلقة كنا 

 نظنها منقرضة يف سلسلة التطور.
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ن إزاء كشف جديد، وال بد أننا سنعرؼ كثَتًا عن ىذه السمكة وكب
فبا ينَتان عن اترىبنا القدًن، أو عن أعظم انقبلب يف اترىبنا القدًن، وىو 

 خروج األحياء من البحار إُف اليابسة.
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 التطور يف الهبات

تطوُّر النبات ليس يف وضوح تطور اغبيواف؛ فإف طائفة كبَتة من 
االتصاؿ بُت األنواع اؼبوجودة اآلف قد ُفقدت، أو قل إف العلميُت حلقات 

َف يهتدوا إليها بعد، وردبا كاف عدـ االىتداء إليها ليس انذًبا عن قلَّتها بل 
عن قلة اؼبشتغلُت ابلنبات؛ فهذا العلم فيو شيء من اعبفاؼ يصدُّ رجل 

اء بدرس العلم عن درسو؛ إذ ليست بو تلك اعباذبية اليت تغري العلم
 اغبيواف.

 وقد ُأحصيْت أنواع النبات اؼبوجودة اآلف يف العاَف فُوجدْت كما يلي:

 نوع ٖٓٓٓٓٔ النبااتت اؼبزىرة )أي ذات اعبنسُت(

 نوع ٖٓٓ٘ النبااتت اؼبخروطية )كالصنوبر(

 نوع ٓٓ٘ٚ النبااتت الطحلبية

 نوع ٖٓٓ٘ النبااتت السرخسية

 نوع ٓٓ٘٘ أنواع اأُلْشَنة

 نوع ٓٓٓٗ والكمأة والبكًتاي الفطر

 نوع ٓٓٓٗٔ األعبة وعشب البحر

ونرى وجًها للمشاهبة بُت تطور النبات وتطور اغبيواف من حيث إف 
االثنُت بدأت فيهما اغبياة عن سبيل اػبلية الواحدة البسيطة، مث تطورت 
وتدرَّجت حىت وصلت يف اغبيواف إُف الفقرايت، فانتشرت ىذه الفقرايت 



 ٨42 

البحر واليابسة واؽبواء، وتغلَّبت على صبيع ما عداىا من اغبيواف، يف 
 وصارت ىي السائدة يف ىذا العاَف.

وكذلك اغباؿ يف النبات؛ تطوَّر وتدرَّج حىت وصل إُف النبااتت 
اؼبزىرة، فتغلبت على صبيع ما عداىا من النبات حىت بلغ عدد أنواعها كبو 

اتية، وقد انتشرت يف صبيع أكباء أربعة أسباع عدد أنواع اؼبملكة النب
اليابسة؛ فنجدىا يف السهل، ويف اعببل، ويف القطب الشماِف، ويف خط 

 االستواء، ويف اؼباء، ويف اليابسة.

واػبلية األوُف من النبات تشبو اػبلية األوُف من اغبيواف، بل ىي 
تتحرؾ مثلها كما نرى ذلك يف البكتَتاي اليت تعيش يف دـ اغبيواف؛ 

كًتاي يف النبات مثل اؼبيكروب يف اغبيواف، والنبات يقًتب من اغبيواف فالب
دبقدار البفاضو يف مرتبة التطور، فإذا ارتفع كبلنبا يف سلم التطور انفصل  

 كل منهما عن اآلخر، وسبيز دبيزات عديدة.

بل إف ىذه البكتَتاي، وىي خلية مفردة كالنبات، بداًل من أف تستغل 
ؼبادة اػبضراء؛ أي الكلوروفيل كالنبات، تستغل ضوء الشمس بواسطة ا

مادة حية أخرى، وقد تطورت حىت ظهر منها الكمأة اليت تنبت حيث 
اػبمـو والعفن، وتستغل األحياء اؼبيتة، وىذه الكمأة، ألهنا ال تعيش عيشة 
النبات وإف كانت منو، قد فقدت لوف النبات األخضر، وصار طعمها طعم 

 اي صارت تتحرؾ حركة اغبيواف.اللحم، وكذلك البكتَت 
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وأوؿ نبات ظهر يف العاَف، بل ردبا كاف أوؿ حي، ىو األعبة؛ فليس 
لو ورؽ وال جذوع وال جذور، وىو يعيش خلية واحدة، وقد يتصل فيتألف 
منو عشب البحر؛ فإف اػببلاي اؼبؤلَّف منها عشب البحر اؼبنتشر يف صبيع 

 أكباء البحار تشبو خلية األعبة.

ليست يف  -وىي حي مركب من الفطر واألعبة  -اأُلْشَنة  بل ىذه
 اغبقيقة نبااًت واحًدا، وإمبا نبااتف ينتفع كل منهما من اآلخر.

وإُف ظهور ىذه األنواع كاف النبات ال يزاؿ يف اؼباء طري اعبسم، إذا 
تعرض للشمس جف، وَف يكن لو بعُد خشب وبمل رطوبتو ووبتفظ هبا 

نشأ اػبشب سبكَّن النبات من اػبروج من اؼباء إُف  ؼبقاومة اعبفاؼ، فلما
 اليابسة.

مث ظهرت النبااتت الطحلبية وكانت تقدًما بنوع ما؛ ألف النبااتت 
السابقة َف يكن ؽبا جذوع، أما ىذه فقد حصلت على جذوع، ولكنها َف 

 ربصل بعد على جذور، وىي ال بد منها للصعود إُف اليابسة.

السرخسية، وكاف ؽبا جذور غَت اعبذع والورؽ، مث ظهرت النبااتت 
فانتشرت يف اليابسة. وطبقات الفحم اؼبوجودة اآلف نشأت منها؛ فقد جاء 

 وقت على العاَف مؤلت فيو ىذه النبااتت اليابسة.

مث ظهرت النبااتت اؼبخروطية؛ أي اليت شبرىا هبيئة اؼبخروط مثل 
 ألزىار.الصنوبر، وكاف ىذا اؼبخروط أوؿ هتيؤ لظهور ا
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 )متحجرات نبااتت قديبة معظم طبقات الفحم مؤلف منها(

واختتم التطور بظهور النبااتت اؼبزىرة، والنبااتت اؼبخروطية تعترب 
 حلقة الصلة بُت النبااتت السرخسية والنبااتت اؼبزىرة.

وفبا ىو ذو جبللة أف النبااتت اؼبزىرة ظهرت عقب ظهور اغبشرات 
والزانبَت، اليت تنقل اللقاح ؽبذه الزىور، وىنا نتذكر الغشائية؛ كالنحل 

العوامل غَت اؼبباشرة للتطور؛ فإف ظهور اغبشرات الناقلة للقاح كاف سبًبا 
 لتطور النبات.
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 )أوراؽ أشجار ابئدة من طبقات الفحم(

وذوات الزىر ىي الوحيدة بُت أقساـ النبااتت اليت يبكنها أف تقتنص 
ي أيًضا تنمو يف كل مكاف؛ حارًا كاف أـ ابرًدا، اغبشرات وأتكلها، وى

وايبسة أـ ماء، وأقل قباحها يف اؼباء اؼبلح، ومع ذلك فإف النبااتت 
السرخسية واؼبخروطية َف تنجح مطلًقا يف اؼباء اؼبلح، وىذا كلو يدؿ على 
أف ذوات الزىر قد حصلت على عدة كفاايت َف ربصل عليها سائر 

 النبااتت.

تنقسم إُف قسمُت: أحدنبا ما تكوف بذرتو ذات فلقة وذوات الزىر 
واحدة؛ كالذرة والقصب والقمح والنخل، واآلخر ما تكوف ذات فلقتُت؛  

 كالفوؿ والقطن واللوز والربتقاؿ.
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واعبذع يف القسم األوؿ يكوف على الدواـ متساوي الثخانة من 
اين فيكوف األسفل واألعلى، كما نرى يف جذع النخل والذرة، أما القسم الث

 ثخيًنا من أسفل دقيًقا من أعلى.

والقسم األوؿ أحدث عهًدا من الثاين؛ بدليل أف النواة أو حبة الذرة 
عندما تنشأ يكوف فيها، وىي بعُد جنُت، تلميح إُف تكوُّف الفلقتُت، مث 

 تعود فتندغم الفلقتاف وتصَتاف فلقة واحدة.
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 البيئة واحلي

نتيجتو بقاء األصلح أو األنسب، تنازع البقاء سبٌب 
فإذا تنازع فرداف يف بيئة ما عاش أنسبهما ومات اآلخر، 
وىذا ىو السبب يف أننا عندما نعرض صبيع األحياء يف 
الطبيعة قبد أهنا كلها توافق الوسط أو البيئة اليت تعيش 
فيها، وىي إمبا وصلت إُف ىذه اغباؿ بعد نزاع طويل 

ت َف يوافق، من حيث شكلو مات فيو كل حيواف أو نبا
أو لونو أو قوتو أو نوع طعامو، تلك البيئة اليت يعيش 

 فيها.

فالبَػرْب مثبًل، وىو اغبيواف اؼبخطط الذي ىبطئ بعض الناس ويسميو 
مبًرا )مع أف النمر منمر؛ أي منقط(، يشبو الغابة اليت يعيش فيها، فإذا 

يبكن سبييزه منها، فهو  ربض ربت الغصوف واألوراؽ اختلط لونو بلوهنا فبل
بذلك وبتمي من عدوه وىبتفي عن فريستو يف آف واحد، وَف يصل إُف ىذا 
اللوف إال بعدما انقرض صبيع األفراد اليت كاف يف لوهنا شهرة تنم عليها؛ 
ألف ىذه الشهرة ذبعل فريستو على حذر منو، فهو أبًدا مكشوؼ أمامها، 

افقت خطوط جلده ظبلؿ الغابة يف فبل يعيش وال ينسل من البربة إال ما و 
 ألواهنا.
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وحيواف الصحاري يشبو لونو لوف الرماؿ، حبيث إذا انـ ضبَّ أو ورف 
على سطح الصحراء َف يبيزه اإلنساف من الرماؿ اليت ربتو، وإذا انـ غزاؿ 
أو ثعلب اختلط لونو األغرب بغربة الرمل، فبل يبكِّن حيوااًن أو جارًحا أف 

 يبيزه فبا حولو.

وحيواف الصحراء َف يبلغ ىذه اغبالة إال بعد تنازع بقاء طويل ابد فيو  
كل ما كاف يف جلده ؼبعة من بياض، أو أي لوف آخر يشهره ويدؿ كواسر 

 الطَت عليو، أو يهدي إليو بعض الوحوش.

وكذلك اغباؿ يف نبااتت الصحراء فإنك ذبد على الدواـ أوراقها 
بَت(، وذبد جذورىا سبتد إُف عمق بعيد ملساء سبنع تبخر اؼباء منها )كالص

فيها، وذلك لقلة ماء الصحراء وبُعِد غوره؛ فالصبَت يف الصحراء كاعبمل،  
كبلنبا يعمل الدخار اؼباء؛ ىذا ابختزانو يف معدتو، وذاؾ يف أوراقو، ونبا َف 

 يبلغا ىذه الكفاية إال حبكم الوسط الذي يعيشاف فيو.

ها الطويل، ال يزاؿ أغرب يف لوف ولوف اعِبماؿ الغالب، مع تدجين
الرمل، وردبا َف تظهر اإلبل السوداء أو البيضاء إال بعد االستئناس، وىي 
لو كانت تعيش يف اغباؿ الربية لكانت ُأوُف ما يقع فريسة للضواري 

 الكربى.

وكثَتًا ما يقف أحدان يف وسط حقل وينظر إُف نبات ما فبل هبد فيو 
ما ىي إال أف تتحرؾ يده يف جهة ما حىت  ما يدؿ على وجود حشرة، مث

يرى فراشة زاىية كبَتة تطَت فجأة كأهنا ُوجدت من العدـ، فهذه اغبشرات 
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حىت َف يبَق منها سوى « تنازع بقاء»اليت تتعقبها الطيور قد حدث بينها 
القادر على إخفاء نفسو أبف يندغم لونو يف لوف الغصن الذي وبط عليو؛ 

لطيور، وبعض ىذه اغبشرات يشبو الزىرة، وبعضها حىت ال هتتدي إليو ا
يشبو الورؽ، والبعض اآلخر يشبو غصًنا مكسورًا جافِّا حبيث ينخدع الطَت 

 عنو.

 

 )حشرة تشبو غصًنا جافِّا فإذا حطت عليو َف تتميز منو(

ومن ىنا ندرؾ السبب يف أف الثعلب والدب اللذين يعيشاف يف 
انصًعا، حبيث إذا رقد أحدنبا على  القطب الشماِف يكوف فرونبا أبيض

الثلج امتزج لوف الفرو بلوف الثلج فبل يظهر للعدو أو للفريسة، فااللتئاـ 
بينهما وبُت البيئة اليت يعيشاف فيها اتـ، وىو َف يبلغ ىذه الدرجة إال بعد 

 تنازع طويل مات فيو كل مشهور اللوف واضحو.
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 ورقة َف تتميز منها()حشرة تشبو ورؽ الشجر فإذا حطت يف جانب 

وىو أكرب  -مثبًل  -ولننظر يف أثر آخر للبيئة يف اغبي؛ فإف القيطس 
حيواف يف العاَف )أكرب من الفيل عشرة أضعاؼ( يعيش يف اؼباء البارد قريًبا 
من القطبُت الشماِف واعبنويب، وىو حيواف لبوف يرضع أطفالو، ودمو دافئ 

ا على اليابسة، مث نزؿ إُف اؼباء مثل الدـ البشري، وقد كاف يعيش يومً 
فانقلبت يداه إُف زعانف، ولكن ال تزاؿ أصابعو اػبمس كامنة يف كل 

 زعنفة من زعنفتيو.

فهذا اغبيواف ال يبكنو أف يعيش يف اؼباء البارد إذا َف تكن لو وسيلة 
وبفظ هبا حرارتو، وقد فقد شعره ألف الشعر ال يوافق السباحة يف اؼباء، 

ا من الدىن تبلغ آالؼ  فلم يبَق لو سوى أف يكسو جسمو بطبقة كثيفة جدِّ
األرطاؿ، ىي اآلف أكرب ما يغري الصيادين بصيده، وىو َف يبلغ ىذه اغبالة 
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إال بعد نزاع طويل انقرض فيو كل قيطس َف يكن جلده مبطًنا دبثل ىذه 
 الطبقة من الدىن.

على  وبعض اغبيواانت اليت نزلت إُف اؼباء بعد أف كانت تعيش
اليابسة تدلنا بسلوكها على طريق التدرج الذي ازبذتو يف الوصوؿ إُف حالة 
القيطس؛ فإف القيطس يلد يف اؼباء وال وبتاج إُف اػبروج إُف الرب، ولكن ال 
يزاؿ يف العاَف حيواانت َف تبلغ ىذه اؼبرتبة وإف كانت تسَت يف طريقها؛ 

يعيش يف اؼباء واليابسة « السيد قشطة»ففرس النهر الذي يسميو األطفاؿ 
على السواء، ويبقى مدة طويلة ورأسو ربت اؼباء لطوؿ نفسو، والدب  
كذلك ال يباِف السَت على األرض أو السباحة يف اؼباء، ولكنهما يلداف 

 على األرض.

والتمساح واللجاة يعيشاف يف اؼباء، ولكنهما وقت البيض ىبرجاف 
مدة على الرب، مث ينزؿ اؼباء.  إُف اليابسة، فتبيض األنثى ويبقى ولدىا

والُفْقَمة تعيش طيلة حياهتا يف اؼباء، ولكنها وقت اللقاح والوالدة زبرج إُف 
 الرب، فهي َف تبلغ بعُد مبلغ القيطس الذي يعيش ويلد يف اؼباء.

فاحسب آالؼ السنُت اليت مضت، وما مات من القياطس يف ىذا 
ؼباء وسًطا مبلئًما غبياهتا النزاع الطويل، حىت سبكنْت من أف ذبعل ا

 وأوالدىا.

واذكر ىذه األطوار اليت يقطعها اآلف أمثاؿ فرس النهر والتمساح 
واللجاة والفقمة للوصوؿ إُف حاؿ القيطس، تعرؼ أف التطور َف ينقطع، 
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وإمبا ىو سائر كما كاف يسَت يف اؼباضي، وأنو سيأيت يـو تلد فيو الفقمة يف 
من أف يعيش طيلة  —إذا َف تُِبْده اؼبدنية  —اؼباء، ويتمكن فرس النهر 

 حياتو يف اؼباء.

مث اعترب األظباؾ اليت تعيش يف قعور البحار العميقة، فإف قعر البحر 
إذا بلغ عمقو كبو أربعة كيلو مًتات يكوف مظلًما، فبل تستطيع األظباؾ 
رؤية طريقها حىت تتقي عدوىا وهتجم على فريستها، فلم يكن ؽبا بد من 

ىتداء إُف طريقة ذبعلها تبلئم ىذا الوسط اؼبظلم، وَف تكن ىذه الطريقة اال
 سوى اخًتاعها ضوًءا يشع وينَت ؽبا ىذه الظلمة.

واعترب عنق الزرافة وخرطـو الفيل، فكبلنبا يؤدي وظيفة واحدة 
وىي الوصوؿ إُف األغصاف أو األعشاب، وعنق الفيل قصَت، وعنق الزرافة 

ف كبلنبا على سبع فَػَقار مثل عنق اإلنساف، فالطوؿ طويل، ولكنهما وبتواي
والقصر تعديل يراد بو اؼببلئمة بُت البيئة واغبيواف، واألساس واحد وىو 
عظم الفقار، ولكن التعديل ىبتلف ابختبلؼ البيئة، ولو َف نكن كبن 
والفيلة والزرافة من أصل واحد لكاف لكل منا عدد من الفقار يوافق طوؿ 

توي العنق الطويل على عدد أكرب من الفقار فبا يف العنق عنقو، حبيث وب
 القصَت.

ويبكن القارئ إذا أتمل يف أحياء الطبيعة؛ نباهتا وحيواهنا، أف يرى 
اؼببلءمة الدائمة بُت البيئة واغبي، وىذه اؼببلءمة َف تبلغ درجتها اغباضرة إال 
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لك الذي بعد انتخاب طبيعي عاش فيو ما الءـ الوسط وأنسل، وانقرض ذ
 َف يبلئم وسطو.

 -إذا كانت صغَتة يبكن اغبيواف أف أيكلها  -فشجرة السنط 
امتؤلت شوًكا يذود اغبيواف عنها، فإذا َكرِبت وَف تعد زبشى اغبيواف زاؿ 
شوكها أو قلَّ، وحشرات الليل؛ كاػبنافس وغَتىا، تكوف سوداء ال تظهر 
يف الظلمة، وديداف البطن هتضم جبلدىا مع أنو كاف ؽبا قناة ىضمية، بل 

ثل خيار القناة اؽبضمية ظهرت فيما ىو أحط منها من طبقة الشائكة؛ م
البحر وقبمة البحر، ولكنها، ألهنا تعيش يف قناتنا اؽبضمية يف الغذاء، 
صارت هتضم جبلدىا؛ ألف ىذا أسهل عليها من ابتبلع الغذاء بفمها، مث 

 ىضمو، مث تربُّز نفايتو.

ولوف اإلنساف من ظبرة أو سواد ىو ضرب من اؼببلءمة بُت الوسط 
ظبرة أو سواد على بشرتنا كي تقينا واغبي؛ فأجسامنا تفرز ىذه الصبغة من 

، نعرفها عندما نعمد إُف قتل  من ضوء الشمس وما فيو من ظبـو
اؼبيكروابت الشفافة بتعريضها للشمس، وعندما نفتح النوافذ لتطهَت ُغَرفنا 
هبا، بل الِقَردة اليت تعيش يف إفريقيا ؽبا وجوه سود أيًضا مثل الزنوج؛ فبيض 

ملوا الضوء الشديد، ولذلك انقرضوا من الببلد البشرة ال يبكنهم أف يتح
 اغبارة، وَف يبَق سوى اغباصلُت على صبغة قليلة أو كثَتة.

واػببلصة أف الطبيعة يف غربلة دائمة ال تنقطع؛ فما الءـ الوسط 
 أبقتو، وما َف يبلئمو أابدتو.



 ٨61 

 تطور بعض األعضاء

يبكن دارس التطور أف يعمد إُف أي عضو يف جسم 
كالعُت أو الساؽ أو القلب أو األذف، فيتتبَّع   اإلنساف؛

تطورىا منذ ظهور اغبيواانت الدنيا إُف أف بلغت مرتبتها 
الراىنة العليا يف اإلنساف، ويف ما يلي يرى القارئ تطور 

 بعض األعضاء على سبيل التلخيص:

تطور الثدي: يف جلود األظباؾ غدد تفرز نوًعا من الدىن أو الزيت 
ها فيجعلها ملساء زلقة فيسهل عليها بذلك اجتياز ينتشر على سطح

اؼبياه، وىذه الغدد تًتكَّز أحيااًن يف بعض مراكز، وتُنشئ أحيااًن ؾباري، 
وأحيااًن أخرى تتفرؽ يف جلد السمكة.وأكثر الضفادع وبعض األظباؾ تفرز 
مادة زيتية كريهة على جلودىا؛ حىت ال يفًتسها مفًتس، وىذا ىو السبب 

كلب أو القط أو الثعلب يكره الضفادع وال أيكلها مع كثرهتا يف أف ال
 أمامها.

وللزواحف والطيور غدد تفرز مواد كريهة أحيااًن؛ لتكّرِه أعداءىا فيها 
 حىت ال تفًتسها.

على أف اغبيواف اللبوف )ذا الثدي( يبتاز على كل اغبيواانت األخرى 
اء، وغدد العرؽ، وغدد بثبلثة أنواع من الغدد، وىي غدد اللنب؛ أي األثد

 الشعر؛ أي الغدد الدىنية.
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واللنب يف تركيبو قريب من اؼبادة اليت تفرزىا غدد الشعر، وتشتد 
مشاهَبُتو ؼبفرزات الغدد الدىنية ىذه كلما نزلنا يف سلم التطور إُف اغبيواف 

حيواف يسمى  —مثبًل  —اللبوف القريب من الزواحف؛ ففي اسًتاليا 
ك كالقنفذ، ويعيش أبكل النمل، وىو أحط اللبوانت األخدنة، وىو شائ

اغباضرة؛ فإنو ال يزاؿ كالزواحف يبيض وال يلد، وليس لو غَت منفذ واحد 
للبوؿ والتربز، وليس لو حاجز بُت صدره وبطنو كاغبيواف اللبوف، وليس لو 
ثدي ابؼبعٌت اؼبتعارؼ، بل تتورَـّ جلدة بطنو وربتقن عندما ينفقس بيض 

تشقق مث ترشح نوًعا من الدىن الذي يفرزه جسدان للشعر، فراخو، وت
 فتلحسو فراخو.
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)كاف اإلنساف قديبًا يلد أكثر من واحد، فكانت للمرأة عدة حلمات، ومن ىنا حدوث الفلتات 
 اآلف؛ إذ يكوف لبعض النساء عدة حلمات(

ومن ذلك نفهم أصل األثداء، فإهنا غدد دىنية تركزت يف موضع من 
 وكاف القصد منها يف األصل ؾبرد إهباد الدىن للشعر.اعبسد، 

وهبب أالَّ ننسى أف الشعر، وىو وبتاج إُف غدد دىنية، من خواص 
 اغبيواف اللبوف؛ ولذلك َف يظهر اللنب يف غَتىا.
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 )فلوس القرش اليت على جلده، وأسناف القرش ال زبتلفاف يف شيء، ومن ذلك نعرؼ أصل أسناننا( 

األثداء والضروع تكوف عادة مناسبة لعدد ما يلده وعدد حلمات 
اغبيواف يف الدفعة الواحدة؛ ولذلك ىي كثَتة يف الفأر واػبنزير، قليلة يف 
اإلنساف والقرد، ويظهر يف جنُت اإلنساف طبسة أزواج من اغبلمات، مث 
تضمر وتزوؿ، فبا يدؿ على أف اإلنساف قضى حيًنا من الزمن وىو مثل 

 يلد عدًدا من األوالد يف الولدة الواحدة. اػبنزير والفأر

مث إف ألباف اغبيواانت زبتلف وتتماثل ابختبلؼ ىذه اغبيواانت أو 
فباثلتها؛ فألباف اإلنساف والقرد والنسناس تتماثل، وألباف اغبيواانت اجملًتَّة 

 تتماثل أيًضا، ولكنها زبتلف عن ألباف اغبيواانت األخرى.

تطور األسناف: األسناف ضرب من فلوس السمك اليت تغطي 
، وال تزاؿ أسناف القرش ُتصنع وتتكوَّف وىو  جسمو، فهي مثلها كيماوايِّ
جنُت ابلطريقة نفسها اليت يتكوف هبا قشره، وأكثر أجنَّة اغبيواانت اليت 
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تعيش على اليابسة يكوف جلدىا مغطى دبا يشبو فلوس السمك، وتنشأ 
لها ومعها يف وقت واحد، مث تزوؿ الفلوس اليت على اعبلد األسناف مث

 وتبقي الفلوس )اغبراشف( اليت يف الفكُت، وىي األسناف.

تطور الرئة: ألكثر األظباؾ كيس يتصل ابؼبريء، ويكوف دائًما فبلوًءا، 
والغرض منو زبفيف جسم السمكة عندما تريد الصعود يف اؼباء وإثقالو 

وجود فيو عندما تريد الغوص، وىذا الكيس ىو أصل ابإلفراج عن اؽبواء اؼب
وىو حيواف  —الرئة يف اغبيواانت األرضية، وقد ُحقِّق ذلك يف السمندؿ 

فإف كيسو  —يقضي طفولتو أو شبابو يف اؼباء مث يهجره ويسكن اليابسة 
ىذا، الذي كاف يستعملو يف العـو وقتما كاف يسكن اؼباء يتنفس ابػبياشيم  

إُف رئة عندما يسكن اليابسة، والرئة نشأت عن طريق  كالسمك، يتحوؿ
اؼبصادفة تقريًبا؛ لوجود ىذا الكيس قببًل يف األظباؾ، كما نشأ الثدي عن 

 وجود غدد الشعر الدىنية.

تطور األجنحة: نشأت الطيور من الزواحف، بل ىي ال تزاؿ لآلف 
جناحُت، زواحف طيارة، وغاية ما حدث ؽبا أف ساقيها األماميتُت صارات 

وأكثر الطيور تعيش مدة طفولتها ويف طرؼ أجنحتها ـبلب أو ظلف، وقد 
يبقى معها طيلة حياهتا، فبا يدؿ على أف اعبناح كاف ساًقا يوًما ما. وصغار 
الدجاج تستعمل أجنحتها لبلعتماد عليها يف اؼبشي كما تستعمل الزواحف 

تعلًما وال أتتيو طبًعا ساقيها األماميتُت، والطيور ال تزاؿ تتعلم الطَتاف 
وغريزًة، فبا يدؿ على قرب عهدىا بو، مث إف أجنة الزواحف والطيور 
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تتماثل إُف ِقَرب تفقس البيض تقريًبا، مث إف حياة الزواحف والطيور 
 الفسيولوجية متشاهبة إُف حد يبكن أف يقاؿ إهنا واحدة فيهما.

إليو، ويف حياتنا تطور األذف: اعبنُت يبثِّل اتريخ النوع الذي ينتسب 
اعبنينية تظهر حزوز وشقوؽ يف الوجو سبثل اػبياشيم اليت كنا نتنفس هبا 
حينما كنا أظباًكا، أو على األقل من اغبيواانت البحرية، واألذف يف األظباؾ 
اآلف ليست أكثر من خيشـو يصل إُف الدماغ وليس فيو طبلة أو ذبويف 

اإلنساف من أحد طبلي؛ وؽبذا السبب تتكوف األذف يف جنُت 
خياشيمو.وتظهر الطبلة والتجويف الطبلي والقناة اليوستاخية الواصلة 
األذف ابألنف أواًل يف اغبيواانت الربمائية )مثل الضفادع(، وتظهر َصَدفة 
األذف يف الليوانت، والغرض منها صبع الصوت بتحريك ىذه الصدفة إُف 

 جهة الصوت، كما نرى يف اغبمار والفرس.

للصََّدفة فائدة ما لئلنساف أو القرد، ولذلك ضمرت  وَف يعد
عضبلهتا وضعفت عن اغبركة، إال القليلُت الذين يستطيعوف ربريكها حركة 
ضعيفة؛ وذلك ألننا نعتمد يف سلوكنا على العُت أكثر فبا نعتمد على األذف 

 أو األنف.
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 حواس احليواى وعقله

سم اغبيواف، الدماغ واغبواس كبلنبا نشأ لتدبَت مصاٌف ج
واغبواس تتفاوت دقة بُت حيواف وآخر، وبعض اغبيواف 
يعتمد على إحدى حواسو دوف األخرى اليت يعتمد عليها 

 غَته.

والدماغ واغبواس كبلنبا أداة للعقل أو الغريزة، والعاَف اغبيواين 
ينقسم شطرين؛ بعضو ُجلُّ اعتماده يف حياتو على غريزتو، كما ىو اغباؿ يف 

ما دوهنا من األحياء، وبعضو ُجلُّ اعتماده على العقل؛ أي اغبشرات و 
الرؤية والتدبر واكتساب اػبربة والتجربة، وىذا ىو اغباؿ يف اإلنساف، 
ولكن أعماؿ الغريزة والعقل تتداخل؛ فالطفل اإلنساين يرضع أمو بغريزتو، 
والرجل منا يغضب بغريزتو، واغبشرة إذا عاقها عائق يف سَتىا ظهر يف 

 كها ما يقارب الرويَّة والتدبر.سلو 

ولكن يبكن أف نقوؿ على وجو اإلصباؿ إف الدماغ الصغَت ىو دماغ 
الغريزة، والدماغ الكبَت ىو دماغ العقل، وىذا ىو ما يبكن استنتاجو 
ابالستقراء؛ فكلما زاد جـر الدماغ اذبهت أعمالو كبو الرويَّة والتدبر؛ أي 

اغبشرات والقشرايت والعناكب؛ أي  العقل، وخلصت من الغريزة، فأدمغة
، ولذلك يبدو على أعماؽبا كأهنا كلها  اغبيواانت اؼبفصلية، قليلة اعبـر
غريزية، واغباؿ كذلك يف ما ىو دوف ىذه اغبيواانت، مث يكرب الدماغ يف 
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األظباؾ، ويتدرج يف الكرب يف اغبيواانت الربمائية؛ )أي اليت تعيش يف الرب 
الزواحف، مث الطيور، مث اللبوانت؛ )أي اليت ترضع والبحر كالضفدع(، مث 

أطفاؽبا(، إُف أف يبلغ أكرب جرمو يف الِقَردة العليا واإلنساف، وبنسبة كرب 
 الدماغ يكوف تغلُّب العقل على الغريزة.

والبحث عن تطور العقل ينتهي ابلطبع إُف البحث عن تطور أداتيو؛ 
لعقل أو الغريزة ىو تدبَت ونبا اغبواس والدماغ، وما داـ الغرض من ا

مصاٌف اعبسم واحملافظة عليو، فالبحث يف تطور اغبواس اػبمس وِدقَّتها 
وتركُّزىا يف اغبيواف ىو سبيلنا إُف معرفة تطور الدماغ؛ ألف ىذه اغبواس ىي 
دبثابة النوافذ اليت يطل منها العقل على العاَف، أو ىي السفَت الذي ينقل 

 فهي وسيلة التعارؼ بُت اغبي ووسطو. رسالة العاَف إُف الفرد،

ويبكننا أف نعقل أف اغبواس اػبمس، بل أكثر من اغبواس اػبمس، 
كاف موجوًدا يف اػبلية اغبيوانية األوُف بشكل مبهم منتشر، َف تتخصص  
كل حاسة دبكاف، ويبكننا أيًضا أف نتصور أف األثر الذىٍت الذي وبصل 

على وجٍو ذلك األثر الذىٍت الذي لؤلحياء الدنيا من ىذه اغبواس يشبو 
وبصل لنا عندما ننظر يف مكاف مضيء مث نغمض عينينا، فتبقى صورتو مدة 
ما بعد إغماض العينُت، وىذا ىو أوؿ الذاكرة اليت ىي أصل العقل 

 والغريزة.

وابتدأ ظهور اغبواس على سطح اعبسم، وال يزاؿ منها ثبلث على 
والسمع، ولكن هبب أالَّ ننسى  سطح جسم اإلنساف؛ وىي اللمس والنظر
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أف الذوؽ نشأ على سطح اعبسم، وال يزاؿ بعض األظباؾ يذوؽ األشياء 
بسطحو، والفم ىو جزء من البشرة اػبارجية ينمو معها؛ أي إنو ليس جزًءا 
من القناة اؽبضمية مبا حىت وصل إُف البشرة اػبارجية، بل ىو عكس ذلك 

 اعبسم حىت وصل إُف القناة جزء من القشرة اػبارجية مبا ودخل يف
 اؽبضمية.

وقبد دليل ذلك القرش، وىو ظبكة غضروفية كبَتة )ليس هبا عظم، 
وإمبا هبا غضروؼ، وتكثُر يف البحر األضبر(، فإف تركيب أسناف ىذا 
اغبيواف ىو نفسو تركيب فلوسو؛ أي حراشفو اليت تنشأ وىو جنُت على 

 اد بشرتو إُف داخلو.بشرتو اػبارجية؛ أي إف فمو ليس سوى امتد

وبدىي أف الصور الذىنية اليت تنشأ عن بعض اغبواس تكوف دوف 
تلك اليت تنشأ عن بعض اغبواس األخرى يف مقدار تصوير العاَف اػبارجي 

تصوِّر العاَف اػبارجي للذىن أبدؽ  -مثبًل -على ما يشبو حقيقتو؛ فالعُت 
وأوسع فبا يصوره األنف، وكذلك األذف تصوره أكثر فبا يصوره اللمس؛ 
ولذلك قبد اغبيواانت اليت دؽَّ ظبعها وارتقت عيوهنا؛ مثل اإلنساف والقرد، 

 أرقى صبيع اغبيواانت يف العاَف.

جارب( وأوؿ ما نرى دالئل العقل؛ )أي الرويَّة والتدبر واكتساب الت
واضحة يف السمك؛ فإف بعضها وباور الشَّصَّ وبعضها يتوقاه، وللسمك 
عيوف ال تغمض، ال يُعرؼ مقدار رؤيتو هبا، ولو أذانف يسمع هبما، بدليل 
أنو يبكن تعويده اغبضور للطعاـ بدؽ انقوس، ولكن وظيفة األذنُت يف 
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لسمع، السمك تتصل دبهمة التوازف يف السباحة أكثر فبا تتصل دبهمة ا
 يذوؽ أحيااًن جبلده. -كما قلنا   -والسمك 

ويلي السمك يف كرب الدماغ ويف دقة اغبواس، اغبيواانت الربمائية؛  
كالضفدع، وىي ذبيد النظر، بدليل أف لساهنا ىبطف الذاببة فبل ىبطئ، 
ويبكن الضفدع أف سبيز بُت اللوف األضبر واألبيض، ومن غريب حواسها 

ي مكاف من جلدىا، ومعٌت ىذا أهنا ال تزاؿ ربتفظ أهنا تشعر ابلضوء يف أ
ابإلحساس ابلضوء كما كانت تفعل اغبيواانت قبل تركُّز ىذا اإلحساس يف 

 العُت.

؛ إذ ىي  والزواحف؛ كالثعابُت والسبلحف، أكرب دماًغا وأدؽ حواسَّ
يبكن تربيتها حىت سبيز صاحبها من غَته من الناس وتليب نداءه، وىي زبرج 

مسافات بعيدة، وتعود إُف عشها مهتدية بذاكرهتا مع التواء الطريق إُف 
وتشعبها، وكلنا يعرؼ أف الثعباف يلتذُّ الصفَت والغناء واؼبوسيقى، وىذا 

 برىاف على دقة آذاف الزواحف.

ويلي الزواحف الطيور، وىي تتفاوت يف جـر الدماغ ودقة النظر، 
هبا على األرض، حىت النسر ال وأىم حواس الطيور ىي عيوهنا اليت ُتشِرؼ 

يهتدي إُف اعبيفة أبنفو، بل بعينيو التلسكوبيتُت العظيمتُت، وىي ذبيد 
السمع أيًضا بدليل استحساهنا الغناء من ذكورىا. والغناء عند بعضها 
سبيل الذكر إُف األنثى، ولكنها مع ذلك سيئة التذوؽ؛ فالدجاجة تبلع 

ا. حبة من الذرة من غَت أف تذوقها، أو  ردبا كاف ذوقها هبا ضعيًفا جدِّ
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يتفاوت فيها؛ فللغراب والببغاء والصقر  -كما قلنا   -وجـر الدماغ 
والعقاب أدمغة كبَتة؛ ولذلك تسَت كلها سَتة العقل اؼبشوب أبدىن غريزة، 

صغَت جـر الدماغ؛ ولذلك غريزتو ظاىرة،  -مثبًل  -يف حُت أف اغبماـ 
قلو أنو إذا نقل اإلنساف بيض اغبمامة من يكفي دليبًل على قوهتا وضعف ع

مرقده وأبعده كبو عشرة سنتيمًتات فقط َلما استطاعت اغبمامة أف ترده 
 إُف مكانو، بل تذىب إُف مرقده السابق وترقد.

ويلي الطيور يف الرقي الذىٍت اللبوانت، ومن اللبوانت ما ىو دوف 
ا أرقى من الطيور؛ الطيور يف ذلك، ولكن يبكن أف يقاؿ بوجو اإلصباؿ إهن

فدماغها أكرب، وقبوؽبا للتعليم والتجاؤىا إُف اغبيل دليل الرقي يف عقلها، 
وال شك يف أف رأس اللبوانت من حيث الرقي الذىٍت ىو اإلنساف والقردة 
العليا، ونظرة واحدة إُف أحط أنواع القردة تدلنا على تنبُّو عقلها؛ فالقرد 

ع، فلست ترى قرًدا صامًتا ىادًًئ كالكلب دائم النشاط والتفزز واالستطبل
 أو القط أو الثور.

، وفيو «تسلسل اإلنساف»والفصل التاِف ملخص من كتاب داروين 
يرى القارئ كيفية معاعبة داروين، شيخ نظرية التطور، ؼبثل ىذا اؼبوضوع؛ 

 حيث يقابل القوى العقلية يف اإلنساف دبثلها يف اغبيواف، قاؿ:

عض يف قولنا بتسلسل اإلنساف من اغبيواف ِلِعَظم الفرؽ ردبا خطَّأان الب
بيننا وبُت اغبيواف يف القوى العقلية، وال شك يف أف الفرؽ عظيم حىت بُت 
اؼبتوحش الذي ليس يف لغتو غَت ما يعرب عن أربعة أشياء وليس فيها اسم 
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للمسميات اؼبعنوية، وبُت أعلى اغبيواانت مثل القرد، وىذا الفرؽ ال يزاؿ 
عظيًما حىت لو استأنسنا القرد ودجناه مثلما دجنا الكلب؛ حيث جعلناه 
أذكى وأرقى من سلفو الذئب أو ابن آوى؛ فإف الفوهبيُت يُعدُّوف من أحط 
اؽبمج، ومع ذلك كنت أدىش كلما رأيت الفوهبيُت الثبلثة الذين كانوا معنا 

وا معنا قليبًل يف ينظروف إُف األشياء نظران ويرأتوف رأينا فيها بعد أف أقام
 إقبلًتا.

ولكن مع ذلك يبكننا أف نبُتِّ أف االختبلؼ بُت العقل اغبيواين 
والعقل البشري غَت أساسي كما نتوىم، مث هبب أف نذكر أف الفرؽ بُت 
أحط السمك وأعلى القرود يف القوى العقلية أكرب وأعظم من الفرؽ بُت 

َردة يتدرج يف درجات ال القرد واإلنساف، وىذا الفرؽ بُت السمك والقِ 
يكاد يبيزىا اإلنساف لدقتها، كما يتدرج الفرؽ بُت اؽبمجي الذي ينفض 
ابنو على الصخر ويقتلو ألنو أسقط سلة احملار، وبُت رجل مثل نيوتن أو 

 شكسبَت.

وغرضي اآلف أف أبُت أنو ليس شبة اختبلؼ أساسي بُت القوى العقلية 
 يف اإلنساف واغبيواف.

نظر الباحث يف ىذا اؼبوضوع ىو مشاهبة غرائزان لغرائز  أوؿ ما يلفت
اغبيواانت؛ فالذكر منا وبب األنثى، واألـ ربب طفلها، مثل ما يفعل 
اغبيواف. وصغار اغبيواانت، حىت صغار النمل، تلعب مثل صغاران، واػبوؼ 
يفعل ابغبيواف مثل ما يفعل بنا، فيقف شعره وترزبي عضبلتو ويرذبف 
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انت ربقد ويلذ ؽبا االنتقاـ مثلنا، وقد شوىد أف إانث جسمو، واغبيوا
القردة سبوت جزًعا عند فقداف أطفاؽبا، وأف الكلب يلحس يد صاحبو وىو 

 يقتلو، فبا يدؿ على أف عواطف اغبب واألمانة شديدة يف اغبيواانت.

وإانث القردة تتبٌتَّ اليتامى من نوعها وترضعها وتربيها، والغَتة 
واانت، كما أهنا تشعر ابغبياء والتواضع والعظمة، فتجد مشاىدة بُت اغبي

الكلب الكبَت يهزأ بنباح الكبلب الصغَتة، كأنو يًتفع عن قتاؽبا، وقد 
حقق الباحثوف أف القردة تكره من يضحك منها أو يهزأ هبا، ورأيت بنفسي 
قرًدا كاد هبن من الغيظ عندما كاف حارسو يقرأ أمامو خطااًب، وبلغ بو 

مرة أنو عض ساقو حىت أدماىا، والكلب يفهم الفكاىة ويبازح الغيظ 
صاحبو، فإذا أُلقيت إليو عًصا كي أييت إليك هبا قعد بعيًدا عنك وىي معو، 

 فإذا دنوت منو جرى منك وقعد، وىكذا، كأنو يتلذذ ابؼبزاح معك.

ىذه حملة من غرائز اغبيواانت يراىا القارئ سباثل غرائزان، ولنتكلم 
تلك الشهوات العقلية العليا كي نرى إف كانت اغبيواانت سباثلنا اآلف عن 

فيها؛ فاغبيواانت تتعجَّب من األشياء الغريبة، وتتطلع إليها كأهنا تريد أف 
تتعرفها مثلنا، وبعض الصيادين يلعبوف أماـ الغزالف ألعااًب غريبة تستوقف 

زباؼ األفاعي، أنظارىا، فيصيدوهنا وىي الىية ابلتطلع إليهم، والِقَردة 
ولكن االستطبلع مع ذلك يدفعها إُف الدنو من صندوؽ األفاعي، فكانت 

 تقًتب مع خوفها، فتفتح غطاءه وىي ترذبف، وتطل عليها مث هترب.
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 )مواقف عاطفية ـبتلفة يف الشمبنزي: الضحك، اغبزف، التهيج، البكاء(

 وقد جربت ذبربة من ىذا النوع، فأتيت بثعباف صناعي ووضعتو
بينها، فاصطفَّت حواليو وجعلت ربدِّؽ فيو، وتوترت أعصاهبا يف ىذه 
اللحظة لدرجة مضحكة، فقد وقعت مصادفة كرة فقفزت صارخة إُف 

 أعلى القفص، كأهنا حسبت أف الثعباف ربرؾ إليها.

واإلنساف؛ خصوًصا اؼبتوحش منو، وبب التقليد، وكذلك اغبيواانت 
ت تتعلم أكثر ما ربتاج إليو من أمهاهتا العليا كالِقَردة، وصغار اغبيواان

ابلتقليد، واالنتباه والذاكرة ظاىراف يف اغبيواف؛ فالقط يقعد طويبًل عند 
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جحر الفأر منتظًرا خروجو وافًتاسو، والكلب يتذكَّر صاحبو بعد غيابو 
 السنُت.

والتصوُّر، وىو زبيل األشياء الغائبة، موجودة عند اغبيواف، بدليل أهنا 
والكلب عند إىبللو؛ أي عندما يصيح ذلك الصياح بُت النباح ربلم، 

 واألنُت يف ظلمة الليل، يتخيل أشياء تثَت أشجانو.

والعقل من الصفات اإلنسانية، ومع ذلك فالعلماء على رأي واحد 
اآلف يف أف أكثر اغبيواانت العليا تعقل، وكلما تقدـ البحث ظهر أف أكثر 

ت، وكانت ُتظن قببًل أهنا نتيجة الغرائز، إمبا ىي األفعاؿ اليت أتتيها اغبيواان
نتيجة التقليد العقلي؛ فقد رأيت فيبًل كاف إذا رأى شيًئا يَقُصر عنو 
خرطومو وأراد أف يتناولو مد خرطومو فوؽ ىذا الشيء ونفخ، حبيث إف 
تيار اؽبواء الذي ينفخو يلتقي ابألرض فيتفرؽ ويدفع إُف انحية الفيل ىذا 

يت دابِّ كاف يف حوض فبلوء ابؼباء، فكاف إذا رأى لقمة بعيدة الشيء، ورأ
عنو أحدث تيارًا بيده يف اؼباء فتصل إليو اللقمة؛ فهذه األعماؿ تدؿ على 

 عقل.

أنو كاف يعطي القردة بيًضا لتأكلو، فكانت أوؿ ما « وقبر»وذكر 
عرفتو تسحقو سحًقا، فكاف يضيع أكثر ما فيو على األرض، ولكنها 

ابالختبار بعد ذلك أالَّ تكسره إال ابلتؤدة وتقشره أبظافرىا، وكاف تعلمت 
يعطيها قطع السكر ملفوفة فتسرع يف أكلها، فوضع مرة زنبورًا يف الورؽ 
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فكانت ال تفتح الورؽ من ىذا الوقت إال بعد أف تضعو على آذاهنا وهتزه 
 لتحزر ما فيو.

طتُت مصيدتُت؛ وذكر آخر أف كلًبا من كبلب الصيد رأى نفسو بُت ب
إحدانبا جروبة ولكنها تستطيع الطَتاف، واألخرى ميتة، وأراد أف يرجع 
ابالثنتُت مًعا، فوقص عنق اغبية وضبلهما إُف صاحبو، والقردة سباثل 

 اإلنساف يف الصفات العقلية، حىت اعبنوف يعرض ؽبا كما يعرض لئلنساف.

قي والتقدـ، وقد ميز البعض اإلنساف من اغبيواف أبنو يستطيع الًت 
وأنو يستعمل النار، ويستأنس اغبيواانت، وأنو قادر على التفكَت اجملرد، 

 إٍف.… وأنو يستعمل لغة ما، ويستعُت ابآلالت، ويقدِّر اعبماؿ 

أما عن الًتقي، فمعناه االنتفاع من االختبارات الشخصية، 
ة ال تقع واغبيواانت تنتفع من التجارب اليت سبر عليها؛ فاغبيواانت اؼبسنَّ 

يف الفخاخ ابلسهولة اليت تقع هبا صغارىا، والصائد ال يستطيع الصيد يف 
 موضع واحد دائًما؛ ألف اغبيواانت تعرؼ الفخ وتتوقاه.

وقد ارتقى الكلب من الوحشية إُف حالتو اغباضرة، فالقرد يكسر 
البندؽ واعبوز ابألحجار، والفيل يقطع أغصاف األشجار ويُذبُّ عن نفسو 

لذابب، وقد رأيت قرًدا يغطي نفسو بلحاؼ عندما عرؼ أبنو هبا ا
سُيضرب، والِقَردة تتقاذؼ ابألحجار وقت القتاؿ، كل ىذا يدؿ على 

 استعماؿ اغبيواانت لآلالت.
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أما عن اللغة، فالقردة تتفاىم أبصوات ؿبدودة، والببغاء تسمي 
أوسع منو اؼبسميات، وغاية ما ىبتلف اغبيواف عن اإلنساف أف ىذا األخَت 

ابًعا يف التعبَت عن األشياء واألفكار، وهبب أف نذكر أف اللغة صناعة من 
الصناعات نتعلمها تعلًما، فهي ليست ميزة طبيعية لئلنساف، حىت الطيور 

 تتعلم أحيااًن أغاين الطيور الغريبة عنها وتعلِّمها ألوالدىا.

ور تتبخًت واغبيواف يقدِّر اعبماؿ مثل اإلنساف؛ فالذكراف من الطي
وتتطوَّس لئلانث وقت التبلقح؛ حىت تنتخب األنثى أصبلها لواًن، وبعض 
الطيور يزيِّن عشو ابألصداؼ الزاىية، وىي تتلصص وراء الطيور لتخطف 

 منها صبلة ريشات.

واغباصل أنو ليس شبة فرؽ نوعي بُت اإلنساف واغبيواف يف القوى 
 العقلية.

منها القارئ على انحية معينة ىذه ىي خبلصة صغَتة لداروين، يقف 
من التطور عاعبها ىذا العبقري الذي وضع التعقل اؼبادي للكائنات اغبية 

 مكاف التعقل الغييب.
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 ظهور اإلنساى

منذ عدة سنوات مرَّت إحدى السفن يف احمليط األطلنطي حُت كانت 
ذبتازه إُف أمَتكا، فوجدت البحر مغطى آبالؼ من نوع واحد من السمك 

هنا والة األمور يف الوالايت اؼبتحدة، فأنفذت اغبكومة اؼب يت، فأخرب رابَّ
سفينة كي وبقق رجاؽبا ىذه اؼبسألة، وذىبت السفينة ووجدت عشرات 
اآلالؼ من السمك ال تزاؿ طافية على الرغم فبا أكلتو سائر األظباؾ منو، 

« تيار اػبليج»وأخذوا يبحثوف عن علة فناء ىذا السمك، فوجدوا أف 
الدافئ قد اكبرؼ يف سَته فدخل يف منطقة ابردة فرفع درجة حرارهتا، وكاف 
ىذا السمك معتاًدا أف يعيش يف برودة نسبية، فلما تغَتت أحواؿ البيئة َف 
يقَو على مقاومة اغبرارة، فمات صبيع أفراده إال ما شذَّ وربمَّل اغبرارة، وقد 

 ستولدهتا حىت تكاثرت.أنقذت حكومة الوالايت اؼبتحدة ىذه الشواذ وا

فما حدث يف بضع السنوات اؼباضية كاف وبدث يف مبليُت السنُت 
اؼباضية؛ فإف مناخ العاَف كاف يتغَت؛ فاألقاليم اغبارة تعود ابردة فتموت فيها 
األحياء اليت ال تقوى على مكافحة الربد، والعكس ابلعكس، فنحن نعرؼ 

راتو أف النخل ال ينمو إال يف الببلد اغبارة، ومع ذلك قد ُوجدت متحجِّ 
حوؿ القطب الشماِف واألرض اػبضراء يف كندا، فبا يدؿ على أف اؼبناخ 

 ىناؾ كاف حارِّا مدة ما.
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وقد أصاب العاَف عصور جليدية تبلغ أربعة أو طبسة، كاف الربد 
ينتشر فيها شديًدا يف عدة أمكنة، ومعتداًل يف أمكنة أخرى، فكانت 

رض بذلك أنواع من اغبيواف األحياء اليت ال تستطيع مكافحتو سبوت، وتنق
 والنبات.

وأىم ما يهمنا من ىذه العصور اعبلدية اثناف: ذاؾ الذي أابد 
الزواحف الكربى بعد أف كانت سبؤل العاَف، وبعد أف بلغ حجم بعضها ستة 
أو سبعة أضعاؼ الفيل، مث يهمنا أيًضا العصر اعبليدي األخَت الذي انتهى 

اؿ بقاايه ظاىرة يف جو أوراب البارد، وال بظهور اإلنساف، وىذا العصر ال تز 
تزاؿ قمم جباؿ األلب، وىي إعجاز اعبباؿ القديبة، مغطاة على الدواـ 

 ابلثلج صيًفا وشتاء.

فهذه العصور اعبليدية كانت دبثابة االمتحاف الشاؽ ال هبوزه إال ذو 
اغبيوية القوية أو العقل الذكي أو القانع ابلطعاـ القليل؛ فقد قضى أحد 
ىذه العصور على الزواحف الصغَتة، اليت ال تزاؿ تعيش بيننا لآلف عيشة 
سرية يف ظبلـ الليل؛ ألهنا قنعت بطعاـ قليل يف وقت انتشر فيو الربد، 
فقلَّ مبو النبات، فلم يعد فيها ما يكفي غذاء الزواحف الكربى فانقرضت، 

دية؛ ألف وَف تكن وسائل تنازع البقاء قائمة على العقل أو القوة اعبس
ا، فكاف إدراؾ الدينصور  أحد  -الدماغ كاف يف ذلك الوقت صغَتًا جدِّ

ال يزيد على إدارؾ طفل َف يُكِمل عاًما من عمره، وَف  -ىذه الزواحف 
يكن التنازع متوقًِّفا على القوة اعبسدية؛ ألف أقوى ىذه الزواحف كاف 

دت كلها، ما عدا أضخمها جسًما وأكثرىا طعاًما، فلما قل الطعاـ للربد اب
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حيواانت صغَتة قنعت ابلقليل من الطعاـ، بل يقوؿ البعض ابنقراضها  
 كلها.

أما يف العصر اعبليدي األخَت فقد أتيحت فيو الفرصة للحيواانت أف 
تتنازع بعقوؽبا؛ ألف الدماغ كاف قد بلغ حجًما يُؤبو بو، واتسع إدراؾ 

رات اغبيواف قبل ىذا اغبيواف، وكبن نعرؼ ذلك دبا قبده اآلف من متحج
العصر وبعده؛ فقد تضاعف حجم الدماغ بعد العصر اعبليدي يف صبيع 
اغبيواانت تقريًبا، فبا يدؿ على أف النزاع بينها كاف قائًما على قوة الدىاء 

 وسعة اغبيلة والقدرة على االستنباط.

فالعصر اعبليدي جعل اغبياة شاقة على األحياء؛ ألف الطعاـ قلَّ قلة 
سة، وألف مطالب اعبسم زادت بزايدة الربد، وخرج اإلنساف سيًدا ؿبسو 

للكائنات من ىذا العصر؛ ألنو أكربىا دماًغا، وىو ال يزاؿ كذلك لآلف؛ 
فليس يف العاَف اآلف حيواف لو دماغ يف قدر دماغنا أو أكرب منو سوى 
الفيل والقيطس، لكن دماغ كل منهما ابلنسبة إُف جسمو أصغر من دماغنا 

لنسبة إُف جسمنا، أما دماغ اعباموس واعبمل والبقر فأصغر من دماغنا اب
 نسبة وإطبلًقا مع ضخامة أجساـ ىذه اغبيواانت.

ولكن َف يكن الدماغ وحده العامل الوحيد يف سيادة اإلنساف؛ ألننا 
لو فرضنا أف للثور دماًغا مثل دماغ اإلنساف لرأينا أنو ال يستطيع أف يعمل 

 إمبا ساعد اإلنساف على التفوؽ ثبلثة أشياء:شيًئا عظيًما، و 
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أوؽبا: أننا كنا نعيش قبل العصر اعبليدي على األرض واألشجار، 
نفًتش غصوهنا ونعًتشها، فقويت فينا حاسة النظر، والنظر أكثر اغبواس 
تذكية للعقل؛ ألنو لو كانت معيشتنا تستدعي قوة الشم أو السمع دوف 

ذكائنا؛ ألف النظر هبمع عدة صور أماـ النظر ؼبا ساعد ىذا على حدة 
الذىن فيفسح لو ؾباؿ التصور، خببلؼ الشم أو السمع فإهنما يضيِّقانو إذا 

 قوبل عملهما بعمل النظر.

اثنيهما: أننا ألننا كنا نتسلق األشجار، نشأت لنا أيٍد فبسكة صران 
نت نستطيع أف مبسك هبا اآلالت أو نصنعها هبا، واغبضارة ربتاج مهما كا

منحطة إُف آالت، فلو فرضنا أنو كاف للثور عقل مثل عقلنا، وكاف ؿبروًما 
من يٍد مثل يدان ؼبا انتفع بعقلو؛ ألنو ال يبكنو أف يصنع آلة بيديو؛ أي 

 ساقيو األماميتُت.

اثلثًا: أننا لنا لساف ينطق، ولوال ىذا اللساف ؼبا انتفعنا أبيدينا وعقلنا 
نشبو صباعة من اػبرس يعيشوف مًعا،  -نئذ حي -إال قليبًل؛ ألننا كنا 

 فالذي ساعد اإلنساف على التفوؽ أربعة أشياء: عقلو ونظره ويده ولسانو.

وليس شك يف أننا كنا نتسلَّق األشجار يف الزمن القدًن، فإف ابن 
عمنا القرد وابن عم جدان الليمور ال يزاؿ كبلنبا يعيش على األشجار 

ا،  لآلف، ولكن اإلنساف َف يقص ر معيشتو على األشجار منذ زمن قدًن جدِّ
كما يدؿ على ذلك تركيب قدميو اللتُت زبتلفاف اآلف عن أقداـ القردة، 

 بل ردبا كانت أقرب إُف أقداـ الليمور منها إُف أقداـ القرد.
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وقد سبق ظهور اإلنساف عدة حيواانت ىي دوف اإلنساف وفوؽ 
 ت كلها بظهور اإلنساف.القردة اغباضرة يف حجم الدماغ، وقد انقرض

 

حيواف صغَت يف قدر اعبرذ، أيكل « الزابب»)أسبلفنا: يف أعلى  
وىو أصغر يف اغبجم من القط، « الليمور»اغبشرات. ويف أسفل ابليمُت 

الذي سبق « الطرسَت»ويف ذيلو السميك حلقات. مث الطرسيوس أو 
الدماغ  القردة، والذي يسهر ابلليل ويناـ النهار، ودماغو قريب من

 البشري(
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وُوجدت حديثًا يف روديسيا يف إفريقيا اعبنوبية صبجمة طفل من ىذه 
األنواع اؼبنقرضة، وُوجد يف جاوة من مدة صبجمة من ىذا النوع أيًضا، 
واختبلؼ العلماء عنها، ىل ىي صبجمة قرد أـ صبجمة إنساف، دليل على 

 أهنا يبكن أف تعد حلقة االتصاؿ بيننا وجدودان.

وكذلك َف يظهر إنساف واحد، بل ظهر عدة أانسي قد عرؼ منهم 
 طبسة اآلف، كبن أحدىا، ووجدت صباجم األربعة األخرى، وىي:

 ( صبجمة إنساف بكُت الذي انقرض منذ نصف مليوف سنة.ٔ)
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( صبجمة اإلنساف النياندراتِف، الذي يظن بعض العلماء أف ٕ) 
ننا وبينو؛ لقبح صورتو وكثرة دماءه َف زبتلط بدمائنا لكراىية نشبت بي

 الشعر يف بشرتو، فأفنيناه، وكاف لو شيء من اغبضارة والدين.

 ( صبجمة إنساف ىيدلربج الذي امتزج أيًضا بنا.ٖ) 

 ( إنساف كرومانيوف الذي امتزج بنا.ٗ) 

وال يبكن اعبـز ابؼبكاف الذي نشأ فيو اإلنساف اغباضر، وإمبا يرجَّح 
والذي يدعو إُف ىذا الًتجيح أف أقدر اغبيواانت أنو نشأ يف مكاف ابرد، 

تلك اليت كانت تعيش  -ابلطبع  -على مقاومة برد العصر اعبليدي ىي 
يف مكاف ابرد قبل ؾبيء ىذا العصر؛ ألهنا تكوف قد هتيأت لشدائده بعض 

 التهيؤ.
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 ارتقاء العقل البشري

للعوارض اعبهاز العصيب يف اغبيواف ىو أداة استجابة اغبي 
اػبارجية؛ لذلك كاف أوؿ ظهوره على السطح اػبارجي 
للجسم، حىت إذا تركَّز بعض اغبواس يف الرأس؛ كالسمع 
والشم والنظر والذوؽ، صار مكاف الرأس مركز القوى 
العصبية للحيواف، وأخذ الرأس يكرب ابلتدريج؛ ألف ىذا 

ف اعبهاز صار ينمو بتقدـ اغبيواف يف التطور؛ فأكرب اغبيوا
دماًغا ابلنسبة إُف جسمو ىو اإلنساف، وىو آخر وأعلى 

 حلقة يف سلسلة التطور.

وكبن نعرؼ من قصة التطور أف القشرايت؛ مثل اعبنربي، قد سبقت 
السمك، والسمك قد سبق الزواحف، والزواحف قد سبقت الطيور، وأف 
 اللبوانت أكثر تطورًا من الطيور، فإذا كبن قسنا أدمغة ىذه اغبيواانت

يزيد على  -مثبًل  -وجدانىا متناسبة مع درجة تطورىا؛ فدماغ الغراب 
 دماغ السمكة اليت يف حجمو بنحو ثبلثُت ضعًفا.

وقد كاف من ضروب اللباقة اليت يَعتدُّ هبا اؼبعارضوف لنظرية داروين 
قوؽبم إف لئلنساف عقبًل وأف للحيواف غريزة، فنحن نعقل وىو ال يعقل، 
ولكن ىذا االعًتاض قد ضعف اآلف أو بطل، وليس شك يف أننا إذا نظران 

ن أعماؽبا يف اؼبئة م ٜٜإُف اغبشرات العليا؛ كالنمل والنحل والزاننَت، قبد 
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غريزة ؿبفوظة آلية ال أثر للعقل فيها، ولكن بذرة العقل ال تزاؿ فيها، مث 
إننا إذا نظران إُف اإلنساف، وىو أرقى اغبيواف عقبًل، وجدانه يعتمد يف أكثر 
من نصف أعمالو على الغريزة، وَحْسُبنا دليبًل على ذلك أف أكرب ما يدفعو 

 حث عن األنثى، والبحث عن الطعاـ.إُف السعي والنشاط غريزاتف؛ نبا الب

وليست الغريزة سوى عمل متكرر أشبو أبعمالنا اليت تنطبع يف العقل 
 الباطن فيؤديها ببل جهد أو التفات.

ولكن دماغ اإلنساف مع ذلك يفوؽ دماغ سائر اغبيواف، حبيث إف 
ا؛ فبل بد من أف نعترب الظروؼ اليت دعت  اؽبوَّة اليت تفصلو عنها كبَتة جدِّ

 إُف ىذا التفوؽ، وإليك أىم ىذه الظروؼ:

 ( أف اإلنساف حيواف لو يد هبا إهباـ.ٔ)
 ( أف لو عينُت يف وجهو.ٕ) 
 ( أف لو لغة.ٖ) 

ىذه ىي العوامل الثبلثة اليت ساعدت على كرب دماغو دوف سائر 
اغبيواف، فهو يشًتؾ مع صبيع اغبيواانت، بل صبيع النبات، يف أنو قاسي 

ع البقاء أىلكت منو كل ضعيف أو أبلو، كما أنو كابد ضرواًب من تناز 
مشاؽ العصر اعبليدي األخَت، وىذه اؼبيزات قد كتبت لو التفوؽ على 

 سائر األحياء.
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)تطور اؼبخ من السمكة إُف اإلنساف: مخ ظبكة، مث مخ زاحفة، مخ طائر، مخ حيواف ثديي، مخ 
 أورانج أواتف، وأخَتًا مخ إنساف(

أعجب من  -ابستثناء العُت  -يف قصة التطور شيء وردبا ال يوجد 
اليد؛ فإننا لآلف ال نعرؼ كيف تطوَّرت؛ إذ لسنا قبد يف اغبيواانت الدنيا 
يًدا انقصة أتخذ يف التدرج للكماؿ حىت تصل لئلنساف، كما أننا ال قبد 

 يًدا ذات ثبلث أصابع تًتقَّى إُف أربع مث إُف طبس، وىلم جرِّا.
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 وترسيم تطورىا إُف اليد()زعنفة ظبكة 

ال، إمبا اليد يف صبيع حيواف اليابسة الفقاري ربوي طبس أصابع 
 -مثبًل  =اآلف، أو كانت ربتوي على ذلك العدد قديبًا، كما ىو الشأف 
 يف حافر الفرس أو ظلف الثور أو جناح الطائر أو زعنفة الُدلفُت.

التطور، أهنا أقوى وفبا يدؿ على ِقَدـ اليد، وأهنا ليست حديثة 
أعضاء الطفل الرضيع الذي يبلغ أسبوعُت أو ثبلثة من العمر؛ فإف الطفل 

 يف ىذه السن يبكنو أف وبمل جسمو يف اؽبواء أبف يتعلق بعًصا بيديو.
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 )صورة فوتوغرافية سبثل قوة اليدين عند اؼبولود(

 

واحدة كما تدؿ على ذلك  )حافر الفرس وكيف تطور من األصابع اػبمس إُف أف صار أصبًعا
 متحجرات الفرس(
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واألرجح أف اغبيواف عندما خرج من اؼباء إُف اليابسة استعمل زعانفو 
للتسلق كما يفعل بعض السمك اآلف على شطي النيل، فلما صارت 
الزعنفة يًدا بقيت كذلك إُف أف وصل اإلنساف إُف مرتبة اإلنسانية، أما يف 
سائر اغبيواف فقد حدث التخصص، فصارت األصابع حافًرا أو ظلًفا أو 

 ا أو جناًحا، واندغمت يف اعبسم اثنًيا كما يف الثعباف.ـبلبً 

ومن ذلك نفهم أف اؼببالغة يف التخصص تؤذي اغبيواف وسبنعو من 
التقدـ؛ ألهنا تؤدي إُف اعبمود، والتطور وبتاج إُف اللدونة واؼبرونة حبيث 
يستطيع العضو أف يؤدي صبلة وظائف يف وقت واحد، ومن ىنا نرى الشبو  

يد الضفدع ويد اإلنساف على بعد ما بينهما، ونرى االختبلؼ   كثَتًا بُت
 كبَتًا بُت اعبمل ويد اإلنساف على قرب ما بينهما.

فيدان أقل أيدي اغبيواانت زبصًصا، ومن ىنا ميزهتا؛ فإننا نؤدي هبا 
صبلة وظائف، ويدان زبتلف عن يد القرد من حيث إف لنا إهباًما سبسك 

فبل فائدة منها ؽبذا الغرض. وأقرب اغبيواانت  األشياء، أما إهباـ القردة
إلينا من ىذا االعتبار ىو الليمور الذي سبق القردة يف الظهور، ولكنو 

 ابلطبع دوهنا يف حجم الدماغ.

ولليد أتثَت يف كرب الدماغ؛ ألف أىم أعماؿ اليد ىو تناوؿ األشياء 
يًضا آلة ومطاوعة الدماغ على تكييف اؼبادة كما يقتضيو خيالو، وىي أ

الدفاع لئلنساف، فمن ىذه االعتبارات ذبد اليد اػبفية اللبقة تساعد 
الدماغ القوي على البقاء، وأنو لوال اليد ؼبا كاف لئلنساف حضارة أو ثقافة 
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أو أي نوع من أنواع الرقي، فهناؾ تفاعل بُت اليد والدماغ؛ فالدماغ الكبَت 
، واليد اللبقة تساعده ذو العقل اغباد ىبًتع اآللة اغبسنة للدفاع  أو اؽبجـو

 على ذبسيم خيالو؛ فكبلنبا يعمل لبقاء اآلخر ويزيده كفاية.

 

 )يد الليمور ويف السبابة ـبلب(

ومن عوامل تكبَت الدماغ يف اإلنساف ربوُّؿ العينُت من صدغيو إُف 
وجهو؛ فإف العينُت يف صبيع اغبيواانت الفقارية تقعاف يف الصدغُت كما ىو 

 السمك والطيور والبقر، فإذا أراد الديك أف ينظر إلينا أماؿ رأسو  ظاىر يف
كي ينظر بعُت واحدة، فيًتاءى لنا كأنو يصعِّر خده، وإذا ركبنا فرًسا وأراد 

 أف ينظر الطريق أمامو ثٌت عنقو قليبًل كي ينظر بعُت واحدة.

وقد كاف اإلنساف كذلك قديبًا، كما يدؿ عليو تطور جنينو، فإف 
ُت تظهراف يف الصدغُت أواًل، فنحن والقردة العليا مبتاز على سائر العين
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اغبيواف هبذه اؼبيزة العجيبة اليت تتيح لنا رؤية األشياء بعينُت مًعا ال بعُت 
واحدة، فيستقيم نظران لؤلشياء اليت تتجسَّم لنا على حقيقتها وندرؾ 

 أبعادىا.

، بل ىي أكثر من فجميع اغبيواانت ابلنسبة إلينا فيما يشبو العور
ذلك؛ ألنو قد زبتلف الصورة اليت تنقلها إُف ذىنها إحدى عينيها عما 
تنقلو األخرى، ولعل ىذا ىو السبب يف إجفاؿ بعض اغبيواانت عند رؤية 
اإلنساف وىو على مسافة بعيدة منها؛ إذ إف وضع عينيها ال هبعلها تدرؾ 

كثَتًا على حاسة الشم   البعد الصحيح بينها وبينو؛ ولذلك فاغبيواف يعتمد
ألف عينيو ال تكفيانو، ومعظم وجهها ذاىب يف األنف ألف اػبياشيم 

 تستغرؽ أكثره.

وتُعزى الَقَمْحُدَوة؛ أي اعبزء اػبلفي الناتئ من رأس اإلنساف، إُف مبو 
العينُت، وقد عرؼ العلماء ىذا ألنو إذا إيف ىذا اعبزء إيفت العيناف، مث 

صدغُت أاتح الفرصة للدماغ أبف يتسع ويضخم من إف زواؿ العينُت من ال
 اعبانبُت.

وفبا ساعد دماغنا على النمو، ىذه القامة اؼبنتصبة، فنحن كبملو 
 ضببًل عمودايِّ فبل يثفلنا.
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 )دماغ اإلنساف كثَت التبلفيف، ودماغ القرد قليل التبلفيف(

كوف وفبا زاد حجم الدماغ توفُّق اإلنساف إُف لغة، فإنو ال يكاد ي
للدماغ فائدة ببل لغة تعرب عن أغراضو، وال نقصد التعبَت عن أغراضو لغَته 
بل لنفسو أيًضا؛ فاػباطر ال يزاؿ مبهًما غامًضا حىت تقيِّده اللغة ابأللفاظ، 
فاإلنساف الذي يعربِّ عن خاطره ابأللفاظ يفهم ما يريد ويقصد إليو ببل 

أكثر من غَتىا، وردبا كاف افتقار تردد، واعبماعة اليت تتفاىم تعيش وتتعقَّل 
القردة إُف لغة أىم ما يبنعها من الرقي، فهي تشبو اآلف صباعة خرًسا من 
الناس قد قطع إهبامها فبل تعرؼ كيف زبًتع آلة وال كيف تتفاىم، دع 

 عنك صغر دماغها.

فإذا قيل لك ؼباذا ال يصَت القرد إنسااًن فاذكر أف دماغ القرد أصغر 
أنو أخرس، وأف يده ببل إهباـ تذكر، فهو ال يتناوؿ شيًئا إال من دماغنا، و 
 ابرتباؾ وثقل.
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فاليد واللغة والعُت تعترب من أىم أسباب مبو الدماغ يف اإلنساف؛ 
فقد كاف بُت ىذه الثبلثة وبُت الدماغ تفاعل مستمر كبلنبا يؤدي إُف رقي 

 اآلخر.
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 حنو والقردة

فبا هبعل نظرية التطور بعيدة عن أفهاـ اعبمهور أف 
حدائق اغبيواف ال ربتوي يف الغالب إال على األنواع 
الدنيا من القردة، فإذا قاؿ أحد ابشًتاؾ اإلنساف والقرد 
يف األصل َف ىبطر بباؿ القارئ إال ىذه القردة الصغَتة 
 القميئة اليت يسَت هبا القرَّداوف يف الشوارع تلعب أماـ

الناس وهترج، فَيستبعد لذلك فكرة الصلة بُت اإلنساف 
والقرد، بل يكره النظرية ؼبا يرى فيها من اإلزراء بقدره 

 وبنوعو.

ولكن ىذه القردة الصغَتة اؼبزيَّنة عادة، لكل منها أَْليتاف ضبراواف من 
اػبلف، واليت تلعب ألعاب البهلواف، ال تنتمي إُف اإلنساف إال دبقدار ما 

 القط إُف األسد، بل القط أقرب إُف األسد من ىذه القردة إلينا. ينتمي

قلَّما نراىا يف حدائق « العليا»ولكن ىناؾ أنواًعا أربعة من القردة 
اغبيواف، وظٍت أنو ليس يف حديقة اعبيزة اآلف سوى واحد منها، وىذه 

ريبل األنواع األربعة ىي: اعببوف واألورانج أواتف يف آسيا، والشمبنزي والغو 
 يف إفريقيا.

واعببوف أقلُّها رقيِّا إذا اعتربان اؼبعٌت اإلنساين ؽبذه اللفظة، وىو أيًضا 
أصغرىا جسًما، مث ىو إذا وقف كما يقف اإلنساف مست أطارؼ يديو 
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األرض لطوؿ ذراعيو، فهما أطوؿ ذراعُت يف العاَف، ال ذبد ؽبما مثيبًل يف أي 
عبسم، وليس لو يف يديو من إهباـ سوى حيواف آخر إذا اعتربان النسبة إُف ا

العجز القصَت، وليس لو َذَنب، ورأسو ووجهو كبلنبا يشبو رأس اإلنساف 
ووجهو، غَت أف األنف مفرطح، وترتيب أسنانو مثل ترتيب أسناف اإلنساف، 
وتنبعت من عينيو السوداوين نظرة ىدوء ليس فيها تلك اؼبسحة 

الدنيا، وحنجرتو تشبو حنجرة اإلنساف؛  الكاريكاتورية اليت نراىا يف القردة
ولذلك يصوت تصويًتا عالًيا، ويفعل ذلك صباعة كأنو يلتذ صوتو، وىو 

 يعيش يف جزر ملقا وسومطرا.

واعببوف أبعد القردة العليا منا من حيث اؼبشاهبة يف ىيئة اعبسم 
 ومزاج النفس واػبلق.

ورانج ويعيش يف جزر سومطرا وملقا وبورنيو قرد آخر يدعى األ
أواتف، وىو يشبو اإلنساف يف صغره أكثر فبا يشبهو عندما يتقدـ يف السن؛ 
فأطفالو تكاد تكوف أطفااًل بشرية تتدلل على صدر حاملها، وتضحك 
وتبكي، وإذا تركها حاملها على األرض وسار بعيًدا عنها أخذت يف 

 الصياح وضرب األرض بيديها كما تفعل أطفالنا.

اتف، ونبا قريبتاف الواحدة من األخرى، واليداف وعينا األورانج صغَت 
ا،  ا إال اإلهباـ فإنو قصَت جدِّ أطوؿ من الساقُت، وأصابع اليدين طويلة جدِّ
وليس يف القدمُت أظافر أحيااًن؛ أي إنو ىنا قد سبقنا يف التطور، وىو كاٍس 

 بطبقة خفيفة من الشعر األظبر الذي يضرب إُف اغبمرة.
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 ف مست أطارؼ يديو األرض()اعببوف: إذا وق

وىو يعيش يف األشجار، وال وبسن السَت على قدميو، وهبهل 
السباحة وال وباوؽبا؛ ولذلك توجد منو سبلالت بعدد اعبزائر اليت يعيش 
فيها، وإف كاف ما يفصل اعبزيرة عن األخرى خليج صغَت، وىو يقطع 

 منها ابلقطيع.الغصوف ويبٍت منها عشو، ويعيش صباعات أشبو ابلعائلة 

، «إنساف الغاابت»تعٍت يف لغة أىل بورنيو « أورانج أواتف»ولفظة 
وىي تدؿ على إحساس األىلُت كبو ىذا اغبيواف، وىم يعتقدوف أنو يبكنو 
أف يتكلم، ولكنو يتعمَّد الصمت خشية أف يستخدمو اإلنساف ويسًتقَّو، 



 ٨52 

لتعلب مع وبعض اؽبولنديُت يف اؼبستعمرات يقتنوف صغار األورانج 
 أطفاؽبم.

 

 )األورانج أواتف: ذكر صغَت السن، لو غبية وشارب(

ويعيش الشمبنزي يف إفريقيا، وىو أصغر جسًما من األورانج 
والغوريبل، وأكثر الناس يعرفونو لؤلعماؿ اؼبختلفة اليت يؤديها حبذؽ ومهارة 

من  على اؼبسارح، ومزاجو ال يتغَت إذا أسنَّ، وىو مفراح لعوب، فيو شيء
اػببث، وىو يبٍت عشِّا مثل األورانج، ويزيد عليو سقًفا يقيو اؼبطر ويتعهده 

 ابلًتميم من وقت آلخر.



 ٨55 

 

 )الشمبنزي: ذكر أصلع الرأس(

والغوريبل أكرب القردة العليا جسًما، ويده أقرب األيدي يف تركيبها 
 إُف يد اإلنساف، وإف كانت إهبامو ال زبتلف عن إهباـ القردة األخرى يف

الصغر، وىو وبمل غصوف األشجار ويضرب هبا عدوه أحيااًن، ولكنو 
يعتمد يف األكثر على قوة ذراعو اليت تكفي لطمة واحدة منها ألف تقتل 

 إنسااًن.

وىو يعيش فيما يشبو النظاـ العائلي، فإذا جاء الليل اكبدر من 
الشجرة وانـ عند أصلها؛ كي وبرس األنثى وأوالدىا يف عشهن على 

جرة، ويف عبلقة الغوريبل أبنثاه وابلشيوخ اؼبسنة من نوعو ما يشبو الش
االحًتاـ والوقار، وىو يفهم معٌت االنتقاـ، ويُِغَت على منازؿ الزنوج الذين 

( يف حدائق اغبيواف يف أوراب غوريبل ٕٜٚٔيؤذونو، وَف يدخل إُف اآلف )
ا اليت ال تزاؿ يًدا ذكر، وَقَدـ الغوريبل ىي الوحيدة بُت أقداـ القردة العلي

 تؤدي وظيفة التناوؿ واإلمساؾ.
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وطفل اإلنساف مثل أطفاؿ سائر اغبيواف اللبوف؛ يُولد وذراعاه 
تساوي يف الطوؿ ساقيو، فإذا شبَّ زاد طوؿ ساقيو على ذراعيو، ولكن 
القردة العليا بعكس ذلك أتخذ الذراعاف يف الزايدة الفاحشة حىت يبلغ 

لك إال أف القردة قد ازبذت األشجار وطًنا ؽبا النمو حده؛ وال سبب لذ
فاحتاجت إُف الذراع الطويلة، خببلؼ اإلنساف الذي رضي ابؼبقاـ على 

 األرض.

مث ىناؾ فرؽ آخر يف مبو الدماغ؛ فإف أطفاؿ القردة تشبو أطفاؿ 
اإلنساف يف ىيئة الرأس والوجو، ولكن طفل اإلنساف يستمر دماغو يف 

يبلغ سن اػبامسة عشرة أو أكثر، أما طفل القردة  النمو ببل عائق إُف أف
فإف دماغو يقف عن النمو بينما أيخذ فكَّاه يف النمو اؼبفرط، وليس شكّّ 
يف أف اإلفراط يف مبو الفكَُّت واألسناف عند القردة العليا ىو أحد األسباب 
لتوقف مبو الدماغ عندىا أيًضا؛ فإف عضبلت الفكُت سبتد على جوانب 

لفو وتعوؽ مبوه؛ إذ ىي أشبو حبباؿ مشدودة حوؿ الرأس سبنعو الرأس وخ
 من أف يتحيَّز مكااًن أكرب.

وقد كاف داروين وبتاط يف كل ما يقولو؛ فلم يتورَّط مرة يف القوؿ أبف 
أيًضا، وإمبا قاؿ إف الفرؽ « ىكسلي»أصل اإلنساف قرد، وَف يقل ذلك 

بُت ىذه وبُت اإلنساف، أما بُت القردة الدنيا وبُت العليا أكرب من الفرؽ 
فقد تورَّط وقاؿ إف أصل اإلنساف قرد، والصحيح أننا من أسرة « ىيكل»

 واحدة ترجع إُف حد بعيد، َف يكن قرًدا وَف يكن إنسااًن.
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 )الغوريبل: ذكر صغَت السن يف حواِف العاشرة من عمره(

فإنو يبدو من تركيب أجساـ أطفاؿ اإلنساف وأطفاؿ القردة أف ىذه 
كما قاؿ    -القردة واإلنساف يشًتكاف يف أب واحد ىو يف األغلب 

الذي وجدت أحافَته يف « اإلنساف القردي اؼبنتصب» -كروكشانك 
جاوة، واألغلب أف ىذا اإلنساف َف وبصر معيشتو يف األشجار أو على 

نهما، فلما خرجت ذريتو وانتشرت يف العاَف َعَمد األرض، وإمبا عاش بي
بعضها إُف األشجار والغاابت فعاش فيها وفقد إهبامو، واعتمد على فكيو 
يف االفًتاس، فطالت ذراعاه وَف ينُم دماغو، واعتمد بعضها على األرض 
فعاش فيها، فاحتفظ إبهبامو واستعمل السبلح وبملو يف يده، فلم وبتج إُف 

 و، فَكرِب دماغو وانتصبت قامتو.تقوية فكَّي
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ويؤيد ىذه النظرية أننا قبد إنساف آسيا وىو اؼبغوِف، يشبو قرد آسيا 
وىو األورانج؛ فتخطيط الكف يتفق يف قرد األورانج واإلنساف اؼبغوِف، 
وىبتلف عن زبطيط الكف يف إنساف إفريقيا وأوراب والقرَدين اؼبعروَفُت يف 

يُت ىي نفسها قعدة األورانج؛ فكبلنبا يقعد إفريقيا، وكذلك قعدة اآلسيو 
على أليتيو ويطوي ساقيو ربتو، وىذا خببلؼ القردة والناس يف إفريقيا 

 وأوراب، حيث اؼبشاهبة كبَتة بُت اإلنساف األوريب وبُت الشمبنزي.

 

 )الغوريبل: أنثى مضجعة على جانبها(
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 حياة األورانج أوتاى

فصيلة من فصائل القردة العليا البًتاء  األورانج أواتف
األربع، وقد أؼبمنا بشيء من حياة ىذه القردة على وجو 
ل حياة أحد ىذه  التلخيص، ولكن وبسن بنا أف نفصِّ

 القردة بعض التفصيل.

فالقردة العليا سبتاز كلها ابؼبسحة البشرية اليت على وجوىها، ولو 
ا دوف أف ربرؾ رءوسها، أو لو أتمَّلت وجهها وىي تلحظ ما حوؽبا بعينيه

نظرت إليها وىي تتنهَّد، أو تقطِّب حواجبها، أو ربك، أو تتأمل، أو رباوؿ 
 استكشاؼ شيء، لشعرت أبنك أماـ حيواف قد أوشك أف يكوف إنسااًن.

واألورانج يعيش يف سومطرا وبورنيو، وىو ضخم اعبثة كبَت البطن، 
وللذكر دوف األنثى خدود  ووجهو خلو من الشعر، عليو مسحة الكآبة، 

كثيفة ذبعل الوجو عريًضا كأنو إنساف صيٍت، ووجهو أظبر إُف سواد، ولكن 
جببهتو شيء من اغبمرة اػبفيفة، وشفتاه متحركتاف، ونبا تربزاف إُف اػبارج 

 عندما أيكل.

وليس لؤلورانج ذقن كما لئلنساف، وال فرؽ بُت أذنو وأذف اإلنساف، 
اف عقبو، وأصابع يديو مشتبكة عند أصوؽبا بغشاء، والذراعاف طويلتاف تبلغ

ولكن إهبامو قصَتة، وكثَتًا ما زبلو من اؼبفصل األخَت، ظهر يده قليل 
ا أيًضا، وكثَتًا ما زبلو ىي وسائر األصابع  الشعر، وإهباـ القدـ قصَتة جدِّ
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من األظافر، وىو ىنا قد سبقنا يف التطور؛ ألف مصَتان القريب إُف ذلك 
 أيًضا.

وقلَّما يتشابو اثناف من األورانج يف حجم الرأس، ولكن رأس طفل 
 األورانج يشبو رأس اإلنساف، ووجو طفلو يشبو الوجو الصيٍت بُت الناس.

وعدد أضبلعو يساوي أضبلع اإلنساف، وليس لؤلورانج فلكة كما 
ىو اغباؿ يف اإلنساف والشمبنزي )والفلكة ىي اللحمة اؼبتدلية من منتهى 

 وتقع عند أصل اللساف(.اغبنك 

 

 )األورانج أواتف يف عشو(
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ويعيش األورانج منفرًدا يف أعاِف األشجار، وال يعايش األنثى إال 
وقت التبلقح، وطريقة التبلقح ىي الطريقة البشرية، البطن يلي البطن، 
وعضو التناسل عند الذكر قصَت غليظ يشبو عضو التناسل عند اإلنساف 

ألنثى صحبها على الدواـ واحد أو اثناف من الصيٍت، وإذا سارت ا
أوالدىا؛ أحدنبا رضيع، واآلخر طفل يبشي، وىي ال تتَِّئم وإمبا تلد طفبًل 

 واحًدا، وال يبلغ الطفل ويكتمل مبوه قبل الثالثة عشرة أو اػبامسة عشرة.

وإانث القردة ربيض مثل أنثى اإلنساف، وىذا خببلؼ إانث سائر 
أبًدا، وليس األورانج َلِبق اغبركة خفيًفا يف تنقلو على  اغبيواف اليت ال ربيض

األشجار، وإمبا يتحرؾ برويَّة وتفكَت، حىت يتوىَّم الناظر إليو أنو مرتبك، 
وىو يقفز من غصن إُف غصن كما يفعل البهلواف، وعندما يرغب يف 
االنتقاؿ من شجرة إُف أخرى هبمع يف يده بعض الغصوف، مث يتحقق من 

 يقذؼ نفسو على الشجرة األخرى.متانتها و 
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 )ُعشَّاف من عشاش األورانج أواتف(

أما على األرض فيمشي مشًيا سيًئا، وىو يعتمد على يده كأهنا 
عكازه، وإذا كانت األرض مكشوفة فإف اإلنساف يدركو يف السباؽ، وىو 
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 يف مشيتو يشبو رجبًل مسنِّا قد توكأ على عكازتو، ولكن قلَّما ينزؿ األورانج
 من األشجار إال مضطرِّا.

وإذا أراد األورانج أف يشرب مؤل كفو وشرب، فهو ال يضع فمو 
 على اجملرى مباشرة كما يفعل اغبيواف.

وليس لعشو سقف، بل ىو أشبو دبقعد منو بعش، وىو يناـ عليو يف 
الليل، فإذا كاف النهار انسطح عليو وبسط ذراعيو على الغصوف اليت 

ز وبعض أوراؽ الشجر، ووجبتو ىي الغداء يف فوقو، وىو أيكل اعبو 
 الظهر.

وىو شرس متوحش إذا ُأِسر وىو كبَت، ولكنو وديع لطيف إذا 
استؤنس وىو صغَت، ولكنو قلَّما يعيش إُف سن البلوغ يف اأَلْسر، وىو يفر 
من اإلنساف، إال أنو إذا وجد الطريق مسدوًدا وربقَّق من الوقوع دافع عن 

أغار عليو، وردبا قتلو، وىو يدافع عن نفسو بيده نفسو وضبل على من 
وأسنانو اغبادة، وقد ُوجد بُت ما صيد منو يف بورنيو عدد كبَت قد فقد 

 بعض أصابعو فيما دار بينو وبُت خصومو من القتاؿ.

وإذا قعد األورانج ازبذ ىيئة بوذا؛ أي اؽبيئة الصينية، فيقعد على 
وخطوط كفو أيًضا تشبو خطوط كفوؼ أليتيو ويطوي ساقيو أمامو أفقيِّا، 

اؼبغوؿ؛ كالصينُت والتتار، وزبتلف عن خطوط الكفوؼ عند األوربيُت 
 واإلفريقيُت وقردي إفريقيا؛ الشمبنزي والغوريبل.
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 مسألة الذماغ البشري

 نستطيع أف نلخص نظرية التطور فيما يلي:

وما يعلو عليو؛  ( أننا البشر، وكافة أنواع اغبيواف فبا ىو دوف اإلسفنج ٔ)
كاغبشرات والسمك والثعابُت والطيور والسباع والبهائم، نشًتؾ يف 

 أصل واحد، وبيننا وبُت ىذه اغبيواانت قرابة بعيدة.

( أننا البشر خاصة ننتمي إُف أسرة متعددة األنواع؛ منها الزابب ٕ) 
والطرسيوس والليمور والقرد، وىذه ىي األسرة الكربى، أما العائلة 

ى اليت ننتمي إليها فهي القردة العليا، وليس معٌت ىذا أف الصغر 
القردة العليا اغباضرة ىي األصل الذي نرجع إليو، وإمبا اؼبعٌت أننا 
كبن وىذه القردة من أصل واحد، وبيننا وبينها قرابة وثيقة؛ كبن 

 أبناء عمومة.

أـ  حيوااًن كانت -( أف التطور َف ينقطع أو يقف؛ فإف صبيع األحياء ٖ) 
ال تزاؿ يف تغَتُّ جيبًل بعد جيل، والتغَت يًتاكم حىت ينقلب  -نبااًت 

 من الكم إُف الكيف فيصَت تطورًا.

وأعظم عقبة يصطدـ هبا اؼببتدئ يف درس التطور ىي الفرؽ العظيم 
الذي يًتاءى لو بيننا وبُت القردة العليا من حيث القدرة على التفكَت، ىذا 

البشر إُف إهباد حكومات وؾبتمعات ومؤسسات التفكَت الذي انتهى بُت 
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ثقافية عديدة، والواقع أف الفرؽ بُت الدماغ البشري والدماغ القردي كبَت 
ا؛ فإف وزف األوؿ  أوقية إقبليزية يف اؼبتوسط، ووزف الثاين )يف  ٛٗجدِّ

أوقية إقبليزية. وبكلمة أخرى يبلغ ذبويف اعبمجمة البشرية  ٕٓالغوريبل( 
 ٓٓٛأو  ٓٓٚـ مكعب، وذبويف اعبمجمة القردية سنتيجرا ٖٓ٘ٔ

 سنتيجراـ مكعب.

ا إذا اعتربان اؼبقارنة بُت اإلنساف والقرد  وىذا الفرؽ كبَت جدِّ
وحدنبا، ولكنو ليس كذلك إذا اعتربان سائر اغبيواف؛ فإف ىذا القرد الذي 

 ٓ٘ٔأوقية قد ال يزيد وزف جسمو على  ٕٓال يزيد وزف دماغو على 
رطل يف الوزف وال يبلغ دماغها  ٓٓ٘ٔذلك قد تبلغ السمكة  رطبًل، ومع

 أوقية واحدة.

وكبن نستعمل كلمة دماغ ىنا كي تعٍت كل ما يف ذبويف الرأس؛ أي 
 الدماغ األمامي والدميغ اػبلفي.

وامتيازان على القردة ليس من انحية ضخامة الدماغ فقط، فإف جسم 
حساس واإلرادة والتفكَت؛ الدماغ أبيض يكسوه لوف أغرب، وىو مكاف اإل

ا عندان؛ لوفرة  أي مكاف الوجداف أو الوعي، واػببلاي اليت ابلدماغ كثَتة جدِّ
التبلفيف يف دماغنا، وقلتها يف دماغ الفرد؛ فإف التبلفيف رُبِدث ُغئورًا يف 
جسم الدماغ فتنزؿ اػببلاي فيو وتتخللو، فتزيد قدرتنا على الوجداف )= 

عندما كرب الرأس وصار ثقيبًل على اعبسم، وأحيط  التفكَت(، ويبدو أنو
بطبقة من العظم اعبامد، ربوَّؿ التطور إُف الداخل، فزيدت مساحة السطح 
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بطي أجزائو ىنا وىناؾ وإهباد أخاديد فيو تتسع للخبلاي اليت نعتمد عليها 
يف الوجداف، وكبن يف ىذا كالفبلح الذي يزيد أرضو للقطن إبهباد أخاديد 

عل مساحة السطح اؼبعرَّض للشمس أكرب من تلك األرض اليت َف فيها ذب
 زُبدَّد.

فدماغنا يف اغبجم كبَت، ووفرة تبلفيفو تزيد قدرتنا على التفكَت، 
ولكن كل ىذا ما كاف ليكفي لبلمتياز العظيم الذي يبتاز بو نوع البشر 

اللغة ربطت على أنواع القردة، إمبا امتيازان يعود أيًضا إُف اللغة واليد؛ ألف 
تفكَتان وجعلت لنا ترااًث ثقافيِّا، وألف اليد )اليت امتازت إبهباـ( جعلت 

 اغبضارة مستطاعة ابخًتاع األدوات واآلالت.

وكي يعرؼ القارئ قيمة اللغة يف االرتقاء البشري هبب عليو أف يقرأ  
؛ فإف يف ىذا الكتاب فصبًل عن «الببلغة العصرية واللغة العربية»كتايب 

ة خطفتها ذئبة وأرضعتها وربَّتها، فصارت بعد ذلك خرساء يف كل فتا
شيء؛ تعوي، وتسعى على أربع، وأتكل الرمم، وتسهر يف الليل وتناـ يف 

 النهار.
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)أجنة ثبلثة من اغبيواانت يف أطوراىا األوُف وىي يف الرحم: السحلية )والعظاية( واألرنب 
األسابيع األوُف ابلرحم، وىو يتدرج من ربت إُف أعلى، وترى واإلنساف، وكل عمود يبثل حيوااًن يف 

 اػبياشيم واألذانب فيها صبيًعا(
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وإذا شاء القارئ أف يعرؼ أتثَت اػبرس فبل ينظر إُف أخرس يعيش 
بُت متكلمُت؛ ألف ىذا األخرس يسمع الكلمات ويرى سلوؾ غَته هبا، 

القارئ أف يفرض فيعرفها ويفهم ويعقل، ولو أنو ال يتكلم، ولكن على 
ؾبتمًعا مؤلًفا من أفراد خرس ال يسمعوف كبلًما، وعندئذ ال يستطيع أحدىم 
التفكَت ألنو ال يقيِّد اؼبعاين ابلكلمات، وألنو يعيش ببل تراث ثقايف قد دوِّف 

 ابلكلمات.

وكاف من اؼبستطاع أف تنشأ بُت صباعات الشمبنزي أو الغوريبل أو 
ا كانت قد عرفت لغة، حىت مع صغر أدمغتها األورانج أواتف حضارة لو أهن

وقلة التبلفيف فيها، نعٍت حضارة بدائية ذبعل األفراد يعيشوف كما لو كانوا 
 أانًسا يف درجة منحطة من الذكاء.

فاللغة ىي فاصل كبَت بيننا وبُت القردة، ومثَّ فاصل آخر يفصلنا كبن 
العُت قد فصلتنا بعض  والقردة مًعا من سائر اغبيواف، ىو العيناف، بل إف

الشيء من القردة؛ إذ كانت ىي عامبًل آخر جعلنا ننتصب يف القامة 
انتصااًب اتمِّا ال يصل إليو القرد؛ ففي حركتنا خفة، ويف قامتنا اتزاف، ويف 

 عدوان سرعة ال تبلغها القردة؛ ألف عيوننا أدؽ من عيوهنا.

أان عرفت »حدان: والواقع أف تفكَتان ىو تفكَت العُت، حىت ليقوؿ أ
؛ ألف النظر يتصل «ما ىي نظرتك يف ىذا اؼبوضوع؟»، أو: «ىذا من عينو

جبميع عواطفا تقريًبا، والعُت أبعضائها اؼبختلفة وما وبيط هبا تتحرؾ دبا 
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يكشف عن حالتنا النفسية، والتفات العُت يدؿ على التفات الذىن، وإزاء 
 ف منحط يف الوجداف.العُت تراجعت سائر اغبواس البشرية إُف مكا

 وأستميح القراء يف التكرار التاِف:

( أننا يف مبليُت السنُت السحيقة تعلَّقنا ابألشجار وعشنا فيها بعض ٔ)
حياتنا، وتعلَّمنا من التسلق مبادئ انتصاب القامة واإلمساؾ ابليد 

 وتقوية حاسة النظر.

ؼبمسكة أدت ( انتصاب القامة جعلنا نستغٍت عن الَذَنب؛ ألف اليد إ) 
عملو، واستطعنا أف كبمل رأًسا ضخًما؛ ألنو يقع عمودايِّ على 

 قامتنا.

( أف العينُت صارات يف الوجو بداًل من الصدغُت، وصران نعتمد على ٖ)
النظر أكثر من أي حاسة أخرى، وكبن قبد اآلف أف البومة، وىي 

ـ طائر ليلي، قد صبعت عينيها يف وجهها؛ ألف دقة النظر يف الظبل
 أو الغبشة ربتاج إُف اعبمع بُت العينُت.

والطرسيوسي )الذي يسمى أيًضا الطرسَت( أحد قرابتنا البعيدة اغبية 
إُف اآلف، حيواف ليلي قد صبع عينيو يف وجهو أيًضا، ونستطيع أف كبُدس 
أف ظبلـ الغابة واغباجة إُف اليقظة يف الليل نبا السبب يف صبع العينُت يف 

ُت، مث إف انتصاب القامة زادنبا ارتفاًعا يف الوجو؛ حىت الوجو دوف الصدغ
 يشرفا على الفضاء، كما أهنا زادات القامة انتصااًب.



 2٨4 

( َف نلتـز اؼبعيشة يف الشجر دوف األرض؛ ولذلك احتفظنا ابأليدي ٗ) 
حرة تليق للتسلق كما تليق لئلمساؾ، وبقيت اإلهباـ تواجو الكف 

ساؾ، وىذا ىو ما فقدتو القردة أو تنطوي على األصابع وقت اإلم
 العليا فلم ربسن اإلمساؾ.

( ؼبا تركنا الشجر وعشنا على األرض احتجنا إُف االجتماع، وأدى ٘) 
 اجتماعنا إُف اخًتاع اللغة؛ للتفاىم وقت الصيد صباعة.

( بعد كل ىذه اؼبيزات، وبعد اخًتاع اللغة، غزوان ىذا الكوكب ٙ) 
ائلتنا اغبيوانية دبا صبعتو لنا اللغة من وتسلَّطنا على صبيع أفراد ع

 تراث ثقايف يزداد على مر السنُت فتزيد معارفنا وذباربنا وقوتنا.

( إف اخًتاعنا اللغة زاد قدرتنا على تعديد اؼبعاين وتنويعها، وأدى ىذا ٚ) 
إُف تكبَت الدماغ الذي ىبتزف ىذه اؼبعاين؛ فاللغة ىي أصل الدماغ 

 لكبَت أصل اللغة.الكبَت، وليس الدماغ ا

ولذلك فإف تفوقنا على اغبيواف ليس قائًما على ضخامة الدماغ 
البشري وكثرة تبلفيفو اليت تزيد اػببلاي الغرباء فقط، بل ىو أيًضا قائم على 
تراث اجتماعي لغوي، وأذكى الرجاؿ، حُت ينشأ ويعيش يف الغابة ببل 

 البقاء.ثقافة بشرية، ال يكاد يبتاز على أي قرد يف تنازع 
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 الوجه البشري

ما زاؿ التنقيب يكشف لنا عن أنواع قديبة ال يبكن أف 
يقاؿ إهنا بشرية، كذلك ال يبكن أف يقاؿ إهنا قردية، وإمبا 
تدؿ ىذه األنواع على اذباه قردي يتخصص للشجر، أو 
اذباه بشري يتخصص للسعي على اليابسة ويومئ إُف 

تعيش إُف ما قبل اإلنساف اغباضر، وىذه األنواع كانت 
 مليوين سنة.

والعامل الوحيد لتغَتُّ اغبيواف وتطوره ىو التغَتُّ والتطور يف البيئة، 
حبيث يستجيب اغبيواف للتغَتات دبجهوده، على تواِف األلوؼ واؼببليُت 
من السنُت، فتتغَت أعضاؤه وتتخذ وظائف جديدة، مث تًتاكم التغَتات حىت 

 جديدة. تظهر سبلالت جديدة، مث أنواع

وقد تغَتَّ الوجو كما تغَتت القامة البشرايف، واإلنساف اغباضر نوع 
واحد يتبلقح وىبصب مهما تباعدت السبلالت، ولكن ىذه السبلالت 
زبتلف يف اؼببلمح والتقاسيم؛ ألهنا عاشت يف أقاليم ـبتلفة حرِّا وبرًدا 

ا بيننا وبُت ورطوبة وجهًدا، ولكننا صبيًعا نتشابو، ومع أف الفرؽ عظيم جدِّ 
الطرسَت، الذي ال يزاؿ حيِّا، فإننا ما زلنا نرى مبلؿبنا فيو؛ إذ لو عيناف يف 
الوجو مثلنا، ولو يداف أبصابع مستطيلة للتناوؿ، بل ىو من ىاتُت 
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الناحيتُت أقرب إلينا من القردة؛ ألف ىذه قد زبصصت، وفصلها 
 التخصص منا.

بقامة عمودية  -ربعة البًتاء وىي األ -وكبن مبتاز من القردة العليا 
وجبمجمة كبَتة وجبسم أملط، فأما القامة العمودية فمرجعها إُف أننا تركنا 
الشجر واعتمدان على السعي على قدمينا على األرض، فطالت أقدامنا 
واستطاعت أف ربملنا يف اتزاف، ومع ذلك لسنا سعداء هبذا الوضع 

ة، كببو أواًل مث نتعلم االنتصاب، العمودي؛ فإننا ما زلنا نتعب يف الطفول
وأيًضا يف الشيخوخة نعود إُف االكبناء، والساقاف نبا العضواف األساسياف 
يف اهنياران مدة الشيخوخة؛ ولذلك كبتاج إُف ساؽ اثلثة ىي العكازة اليت 
نعتمد عليها، واعترْب أيًضا الفتق، وىو اندالؽ األمعاء أو بعضها يف 

 وضع العمودي.اػبصيتُت، بسبب ىذا ال

وأما اعبمجمة الكبَتة اليت تتسع لنحو تسعة آالؼ مليوف خلية يف 
الدماغ فمرجعها أيًضا إُف ىذا الوضع العمودي؛ ألننا لوال ىذا الوضع ؼبا 
استطعنا ضبلها وىي هبذا الثقل الذي يبلغ ألًفا وطبس مئة جراـ، مث إف 

 على تكبَت الدماغ. اىتداءان إُف اللغة ربط اؼبعاين بكلمات، وىذه عملت

أما اؼبلط، فمرجعو إُف أننا كبن البشر قد اىتدينا إُف النار وإُف 
السكٌت يف الكهوؼ منذ أزماف بعيدة جعلتنا عرضة للحر اؼبرىق، وللموت 
حرًقا لو كانت شعوران ابقية تكسو أجسامنا، وال يزاؿ أثر اؼبناخ واضًحا؛ 

ط خببلؼ األوريب الذي ال فإف الزقبي الذي يعيش حوؿ خط االستواء أمل
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يزاؿ الشعر يكسو معظم جسمو؛ ألف الشعر يؤدي عمل الكساء الصويف 
 يف التدفئة، وأوراب ابردة وإفريقيا حارة.

 

 ساعة، وىو يشبو رجبًل مسنِّا أملط اعبسم ليس لو شعر إال على رأسو( ٛٗب )مشبنزي بعد والدتو 

يكسو الرأس، وىو وليس عندان من الشعر الَكثِّ سوى ذلك الذي 
ىنا وقائي ألنو دبثابة اؼبرتبة القطنية؛ يصد الصدمة أو ىبفف وقعها على 

 الرأس.

وألواف األجساـ البشرية زبضع للوسط؛ فحيث تكوف الرطوبة واغبر 
مًعا يكوف لوف البشرة أصفر، وىذا ما وبدث ألقدامنا احملبوسة يف األحذية، 

مم اليت تعيش يف األقاليم اليت تقع وىذا أيًضا ما وبدث للصينيُت وسائر األ
يف الشرؽ اعبنويب من آسيا، أما يف أورواب، حيث ضوء الشمس أخف وقًعا 
فبا ىو يف إفريقيا، فإف البشرة تكاد تشف؛ ولذلك يبدو الدـ األضبر ربتها 
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واضًحا؛ إذ ليس يف ىذه البشرة سوى صبغة خفيفة، ولكن عندما يعيش 
يث يدـو الثلج على األرض كبو تسعة األوريب يف أقصى الشماِف، ح

أشهر، فإف بشرتو تقاـو البياض يف ىذا الثلج بشيء من السمرة. وىذا ىو 
ما قبد عند اإلسكيماويُت، ولوف العينُت والشعر يتبع لوف البشرة من حيث 

 اػبفة أو الثقل.

والوجوه البشرية، أو ابألحرى الرءوس البشرية، تتبع طرازين: 
ستطيل، واآلخر اؼبستدير، وىناؾ طراز وسط بينهما، أحدنبا الوجو اؼب

 ولكلٍّ من ىؤالء مزاج سيكلوجي خاص.

واألنف البشري ىبضع للوسط من اغبر أو الربد؛ فحيث يكوف اغبر 
يتمدد اؽبواء ووبتاج اإلنساف إُف أنف واسع اؼبنخرين؛ كي وبصل على ما 

الصيٍت اؼبفرطح وبتاجو من األكسجُت، وىذا ىو الشأف يف أنف الزقبي أو 
اؼبنبسط، أما إذا كاف اؽبواء ابرًدا، كما ىو الشأف يف أوراب، فإف األنف 
يستِدؽُّ ويضيق اؼبنخراف؛ حىت يدخل اؽبواء البارد يف بطنو ساخًنا وال 

 يفاجئ الرئة بربودتو.

وأنف الزقبي ال ىبتلف ىنا من أنوؼ القردة، ولونو كذلك؛ فإهنا ىي 
لواف السمرة القاسبة، وىي ابلطبع تعيش يف ظل أيًضا زقبية، أو تتسم أب

الشجر، فبل ربتاج إُف الصبغة الثقيلة اليت وبتاج إليها الزقبي اؼبكشوؼ 
 لضوء الشمس يف قريتو أو حقلو.
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وكبن نرى شبًها آخر يف ملط الزقبي وشعرانية األوريب، فإف الفيل يف 
ر يغنيها عن إفريقيا وآسيا يكاد يكوف أملط، وكذلك اعباموس؛ ألف اغب

الشعر، أما اغبيواانت اليت تعيش يف القطب الشماِف؛ مثل الدب والثعلب، 
فتكتسي بفراء وفَتة كثيفة ربميها من الربد، والبقر يعيش يف أوراب خببلؼ 

 اعباموس ؽبذا السبب أيًضا.

واألذف البشرية صغَتة، وقد كانت كبَتة تتحرؾ، بل ال يزاؿ ىناؾ 
د القدرة على ربريكها، واكبطاط األذف عندان يرجع أفراد يستطيعوف اسًتدا

 ابالعتماد على الرؤية. -إُف حد بعيد  -إُف أننا قد استغنينا عن السمع 

وفبا يبيزان من القردة أف الفكَُّت اللذين وبمبلف األسناف عندان قد 
ضؤال وتراجًعا للوراء، وصارت بعض ضروسنا اػبلفية ال تنبت، أو ىي تبزغ 

لغ العاشرة أو اػبامسة عشرة، وىي تزعجنا وتؤؼبنا أكثر فبا بعد أف نب
تفيدان، مث قد تبلزت األسناف؛ ألف الفكُت يف صغرنبا َف يعودا يتسعاف ؽبا، 
والبشر يعانوف يف أايمنا أزمة بيولوجية يف األسناف؛ ألف نصفها كاف يكفينا، 

 اس.ولكننا ورثنا تراث اغبيواف اؼبفًتس القدًن دوف الفرصة لبلفًت 

وىذا على خبلؼ ما نرى من بروز الفكَُّت عند القردة؛ فإهنا أتكل 
وسبضغ األطعمة القاسية اليت ربتاج إُف القضم واؽبرس والتمزيق؛ ولذلك 

 بقي الفكاف، كما بقيت عضبلت وجهها اليت ربرؾ ىذين الفكَُّت.
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وىنا نقطة تستحق أف نقف عندىا، ذلك أننا ال قبد بُت اغبيواانت 
صبيعها ىذا االلتفات للوجو كما قبد بُت اإلنساف؛ فنحن نقوؿ عن شاب 
أو فتاة أو امرأة إف أحدىم صبيل، ونعٍت أف الوجو صبيل، وال نكاد نلتفت 
إُف عضو آخر سوى االلتفات العابر، فنحن نذكر العينُت الناطقتُت، 

لرقيقتُت، والوجنتُت النضرتُت، واعببهة العالية، واألنف اؼبرىف، والشفتُت ا
وكبس أف يف الوجو شيًئا أكرب من اؼِببلحة اعبسمية، كبس نببًل وروعة 

 وشهامة وسحًرا.

وال عربة أبف يقاؿ إف ىذا اعبماؿ ذايت، وإنو ليس لو وجود 
موضوعي يف الطبيعة؛ إذ ىو هبب أف يكوف ذاتيِّا، وذاتيتو برىاف على 

متو، وأنو ىو الصورة اإلحساس العاـ، يف الضمَت أو الوجداف البشري، بقي
 اليت رظبها ىذا الوجداف.

وبكلمة أخرى نقوؿ إف الرجل ينظر إُف اؼبرأة خببلؼ ما ينظر الذكر 
إُف األنثى من اغبيواف، وال مفر من أف نردَّ ىذا الفرؽ إُف الوضع الذي 
ازبذاه يف التعارؼ اعبنسي، ىذا التعارؼ الذي يتم بيننا كبن البشر وجًها 

وجًها لظهر، فاغبيواف هبذا  -كما ىي اغباؿ بُت اغبيواانت  -لوجو، وليس 
الوضع يشتهي ظهر األنثى وخلفها، ويهمل الوجو، وكبن نشتهي وجو اؼبرأة 
وصدرىا، ومن ىنا عنايتنا الكربى دببلمح الوجو، وىي عناية ال يُعقل أف 
تكوف عند اغبيواف، وقد أصبح الوجو البشري بذلك بؤرة التقدير الفٍت من 

 لرجل ومن اؼبرأة.ا
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ومع ىذا ما زلنا حيواانت؛ فإف شهوة اللحم عندان ذبد يف َكَفَلي 
اؼبرأة ما يثَت االقبذاب اعبنسي، وىذا يرجع ابلطبع إُف قبل مبليُت السنُت 
اؼباضية حُت كاف التعارؼ اعبنسي بيننا هبري على أسلوب اغبيواانت؛ أي 

ب قد تغَت فالتفتنا إُف وجو الذكر إُف ظهر األنثى، ولكن ىذا األسلو 
الوجو، وتغَتَّ الوجو حبيث صار وفق الصورة اليت رظبها وجداننا عن اعبماؿ 
البشري، ولكن بقيت الذكرى اغبيوانية يف اإلعجاب بَكَفلي اؼبرأة، بل بقي 

 الشذوذ اعبنسي.

وصبيع اغبيواانت الرواضع تتسم بقرب أثدائها من ساقيها اػبلفيتُت، 
ترتفعاف إُف الصدر؛ وعلة ذلك أهنا قد أصبحت ربل  ولكن ثديي اؼبرأة

طفلها على صدرىا وسبشي على ساقيها فقط، بل ىي تعتمد حُت تقعد 
على أليتيها أيًضا، فيحتاج الطفل يف الرضاع إُف أف هبد الثديُت على 

 الصدر، وليس على أسفل البطن.

أو ومع أف ضخامة األليتُت ال تعد من اعبماؿ إال عند البدائيُت 
اؼبتوحشُت، فإف ىناؾ ما يرجح القوؿ أبهنما ستزيداف ضخامة يف اؼبستقبل؛ 
ألف الدماغ سيكرب يف حجمو، وسيحتاج اعبنُت إُف حوض واسع عند اؼبرأة 

 حىت تسهل والدتو، واتساع اغبوض يعٍت يف النهاية تضخم األليتُت.
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 سبثيل اعبماؿ البشري()وجو الربة فينوس كما زبليو الفنانوف اإلغريق حُت أرادوا 
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 السالالت البشرية

من عادة اإلقبليز أف يؤلِّف صغاَر الكتب كباُر الناس من 
أيسف ألف ببلده ال تتبع ىذه « نيتشو»العلماء، وقد كاف 

الطريقة، وذلك ألف أقدر الناس على االختصار مع عدـ 
 اإلخبلؿ ىو العاَف اؼبتعمق.

اؼبغوِف بُت »ومن أحسن ما قرأان من ىذه الكتب كتاب صغَت يدعى 
 ، أتليف الدكتور كروكشانك.«ظهرانينا

وخبلصة نظرية الدكتور كروكشانك أف ىناؾ ثبلثة أوجو بشرية؛ ىي 
الوجو اؼبغوِف، والوجو الزقبي، والوجو األوريب، وأف الوجو اؼبغوِف يشبو وجو 

وأف الصيٍت يف بعض أخبلقو وتركيب قرد جاوة اؼبسمى أورانج أواتف، 
 جسمو يشبو ىذا القرد؛ فكبلنبا يقعد بعد أف يطوي ساقيو ربتو.

وكف الصيٍت ـبطَّط على طريقة كف األورانج، وعندما يفقد الصيٍت 
عقلو ينحو كبو األورانج يف صبلة عاداتو وأحوالو، وكذلك األوريب إذا فقد 

ئة الشمبنزي، أما الزقبي فَُتدُّ يف عقلو وجنَّ بنوع خاص من اعبنوف قعد هبي
 جنونو إُف الغوريبل.

واإلنساف وقت اعبنوف يُردُّ إُف أصلو؛ ألف كفاايتو العقلية اليت زبتل 
ىي الكفاايت العليا اعبديدة اليت َف ترسخ بعد يف تركيب جسمو، وىي 
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أيًضا أوُف الكفاايت اليت تؤثر فيها اػبمر أو الشيخوخة؛ وذلك ألف 
يتطور دبا يشبو الطبقات؛ طبقة فوؽ طبقة، فأثبت الطبقات اإلنساف 

ىا؛ فالعقل من أجد الطبقات وىو لذلك أسرعها  أقدمها، وأقلها ثبااًت أجدُّ
زوااًل عند الُسْكر والشيخوخة واعبنوف، وإذا زاؿ ظهر ما يليو من 

 الطبقات، فَُتدُّ اإلنساف إُف أصلو، وتظهر فيو أخبلؽ أسبلفو.

أف كثَتًا من األطفاؿ، إذا اشتد هبم الضعف  -ثبًل م -فنحن نعرؼ 
من مرض، ظهر على بشرهتم شعر؛ سواء أكانوا ذكورًا أـ إاناًث، فإذا 
عاودهتم الصحة زاؿ الشعر، ومعٌت ىذا أف قوة اعبسم اليت اكتسبها 
اإلنساف حديثًا يف إطباد نبات الشعر قد ضعفت، فنهضت كفاايتو القديبة 

 يف الظهور.ال ذبد ما يعارضها 

ويقوؿ الدكتور كروكشانك إف ىذه الوجوه الثبلثة منتشرة يف صبيع 
األمم لبلختبلط القدًن بينها؛ فقد ذبد الطراز الزقبي أو الطراز اؼبغوِف يف 

ولست ذبده فقط بُت البلو الذين ورثوا ببلىتهم، بل  -مثبًل  -وسط لندف 
يف صاحبو ما يدؿ على  ذبده أيًضا منتشًرا بُت عامة الناس، وقد ال يكوف

 ببلىة أو عتو.

وال يقصد اؼبؤلف أف اإلنساف ثبلثة أنواع كل منها ينتسب إُف أحد 
القردة العليا اؼبوجودة اآلف، وإمبا يريد أف يثبت قرابة اإلنساف ؽبذه القردة، 

اإلنساف القردي »وأننا وىي من أصل واحد، وقد يكوف ىذا األصل ىو 
ت متحجراتو )أحافَته( يف جاوة، والذي يُظن البائد الذي وجد« اؼبنتصب
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أنو كاف يعيش قبل أكثر من مليوين سنة، فنشأ منو فرعاف يف آسيا؛ نبا 
اإلنساف اؼبغوِف، وقرد األورانج، وفرعاف يف إفريقيا وأوراب وغريب آسيا؛ نبا 
اإلنساف األوريب، وقرد الشمبنزي، وفرعاف آخراف يف إفريقيا؛ نبا اإلنساف 

 وقرد الغوريبل.الزقبي، 

 

 )وجو مغوِف، وآخر زقبي، واثلث أوريب، وىم أصل السبلالت(

وسواء صحَّ ىذا الفرض أـ َف يصح فإف فبا ال يبكن الشك فيو أف 
لنا عدة أصوؿ؛ فإف متحجرات اعبماجم )البشرية( القديبة اليت زبالف 
صباصبنا، ومتحجرات اعبماجم نصف البشرية، توجد اآلف بكل مكاف 
 تقريًبا، ومن اؼبرجَّح أهنا اختلطت بنا، وتسرب إلينا من طبائعها شيء كثَت.

وكثَتًا ما قبد على وجوه البلو يف ببلدان مسحة مغولية، نرى أثرىا 
ظاىًرا يف بروز الصدغُت، وكثَتًا ما قبد الرأس اؼبغوِف اؼبستدير متفشًيا يف 

يتأمل السابلة وجد  ببلدان ويف أوراب، بل إذا قعد أحدان على قهوة وأخذ



 226 

سبلالت النوع البشري كلها تقريًبا منطبعة أصوؽبا على وجوىهم بدرجة 
 قليلة أو كبَتة.

ولكن مع كثرة ىذه السبلالت ال يزاؿ النوع البشري نوًعا واحًدا؛ 
فإف التبلقح يصح بُت أي ذكر وأية أنثى من أفراده؛ أي ليس بُت الناس 

عقيمة ال تلد كما يُرى يف النتاج « بغاؿ»مهما اختلفت سبلالت اآلابء 
 الناشئ من الفرس واغبمار.

ولننظر اآلف يف أثر البيئة يف اإلنساف، وهبب أف نذكر أف أثر البيئة 
أقل يف اإلنساف فبا ىو يف غَته من اغبيواف، وأنو اآلف أقل فبا كاف يف الزمن 

ر كلية؛ فإف اؼباضي؛ فإف اؼبدينة زبفف من أثر البيئة، بل قد تزيل ىذا األث
اغبيواف إذا انتقل من مناخ حار إُف مناخ ابرد عمد إُف جلده، فزاد كثافة 
فروه أو أفرز طبقة من الدىن ربتو، ولكن اإلنساف ال يفعل ذلك، بل 

 يسكن بيًتا ويدفئو، أو يصيد حيوااًن ويستلب منو فروه.

واإلقبليزي الذي يعيش يف السوداف اآلف ال ىُبشى عليو أف يصَت 
ود أو أظبر؛ ألنو وبمي نفسو من فعل الضوء بوسائل اؼبدنية العديدة أس

 اؼبتوافرة لديو.

فاإلنساف مع أنو أكثر اغبيواانت تطورًا بطبيعتو، ألنو أرقاىا، ىو اآلف 
 أقلها تطورًا بفعل اؼبدنية.
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ولكن اإلنساف حديث عهد ابؼبدنية؛ فلذلك كاف أتثَت الوسط فيو  
يب أبيض، والصيٍت أصفر، والزقبي أسود، وكل كبَتًا يف اؼباضي؛ فاألور 

ذلك بفعل الوسط يف اؼباضي، ولو َف يعمد اإلنساف إُف اؼبدنية منذ زمن 
بعيد لكاف أثر ىذا الوسط فيو أكرب، حبيث كانت زبتلف سبللتو اختبلفًا  

 كبَتًا يشبو اختبلؼ أنواع القردة العليا اآلف.

نفهم سرىا، ولكننا نرى  وىناؾ أشياء يف فعل البيئة أو اؼبناخ ال
مستطيل، واألوربيوف  -ساكن أمريكا القدًن  -أثرىا؛ فوجو األمرندى 

 الذين ىاجروا إُف أمريكا قد استطالت وجوىهم مثلو لعلة ال نعلمها.

ولكننا نعرؼ أف األوريب أبيض؛ ألف ضوء الشمس يف أوراب ضعيف، 
ر الغرؼ من اؼبيكروابت  والضوء سمّّ إذا اشتد قتل اغبي، وكبن أنفسنا نطهِّ

 ابلضوء؛ أي إف الضوء يقتل اؼبيكروابت لشفوفة أجسامها.

فاعبسم اغبي اؼبعرض للشمس وبتاج إُف أف وبمي نفسو منها إبفراز 
صبغة سبنع نفاذ الضوء إُف أعضائو الداخلية؛ فالزقبي أسود واألوريب أبيض 

شماِف أظبر ؽبذا السبب، بل اإلسكيماوي الذي يعيش قريًبا من القطب ال
البشرة؛ ألف األرض مغطاة أكثر شهور السنة ابلثلج األبيض الذي يقـو 

 مقاـ ضوء الشمس يف التأثَت يف البشرة.

وأنف األوريب أشمُّ مستدؽ، بينا قبد أنف الزقبي منفطس مفرطح؛ 
ألف اؽبواء ابرد يف أوراب وىو حار يف إفريقيا، وبعبارة أخرى نقوؿ إف اؽبواء 

يقيا بينما ىو يتقلص يف أوراب. وجسم األوريب وبتاج إُف كمية يتمدد يف إفر 
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من األكسجُت تساوي ما وبتاج إليو جسم الزقبي، ولكن حجم ىذه 
د اؽبواء صغَت يف أوراب لتقلصو؛ فالزقبي يف  الكمية كبَتة يف إفريقيا؛ ألف سبدُّ

منو حاجة إُف أف يتسع أنفو حىت أيخذ من اؽبواء الكمية اليت وبتاج إليها 
مع جرمها الكبَت اؼبتمدد، مث إف الربد يف أوراب يستدعي استدقاؽ األنف؛ 
حىت يدفأ اؽبواء قبل وصولو إُف الرئة، ومن ىنا استدؽ أنف األوريب 

 وانفطس أنف الزقبي.

والصيٍت أصفر لرطوبة ببلده وحرىا، فوجهو يشبو أقدامنا عندما 
 وف يف القدـ إُف صفرة.لبلع اغبذاء، فإف الرطوبة واغبرارة ربيبلف الل

والشعر الزقبي مفلفل بفعل اغبرارة يف األغلب؛ فإننا إذا عرَّضنا 
 شعرة مستقيمة للحرارة تكمَّشت.

والصيٍت أو اؼبغوِف على وجو عاـ مستدير الرأس، بينما األوريب 
مستطيلو، وقد ال يكوف للبيئة أثر يف ذلك، وإمبا ىذا الشكل قد يرجع إُف 

 اختبلؼ السبللة.

مث هبب أالَّ يربح من أذىاننا أف اإلنساف ال يطاوع البيئة كل 
الطواعية، حىت بعد أف كبط من ذلك أثر اؼبدنية؛ فإف لئلنساف مثبًل أعلى 
يبتغيو ويريد ربقيقو يف وجهو وجسمو، فهو دائم االنتخاب واالنتقاء بُت 

 ينتهي إبهباد طراز خاص يف« االنتخاب اعبنسي»إانثو وذكوره، وىذا 
 الوجو واعبسم ىبتلف فيو كل شعب عن غَته.
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 نشأة اجملتنع البشري

؛ ألف ذبمُّع  أصل الطبيعة يف اغبيواف أف يكوف انفرادايِّ
األفراد يف صباعات هبعل اغبصوؿ على القوت شاقِّا، كما 
وبمل األفراد اجملتمعُت على التنازع والتقاتل من أجل ىذا 

لبلحتماء من  القوت، وإمبا ينشأ االجتماع بعد ذلك
العدو، أو لصيد اغبيواانت الكبَتة؛ كالفيل أو الثور أو 

 الفرس؛ ألف يف االرباد قوة ال تتاح للفرد.

وعندما نتأمل اغبيواانت االجتماعية العليا قبد أف بينها صبيًعا صفة 
عامة، ىي أف أوالدىا تقضي قسًما كبَتًا من أعمارىا يف الرضاع والطفولة، 

أمو يتعلق هبا وهبري خلفها ويطاوعها ويفهم إشارهتا يف  والطفل حُت يرضع
التخويف أو الًتغيب، مث إف أطفاؿ اغبيواانت ىذه أيلف بعضها بعًضا 
ابلرضاع واالشًتاؾ يف األـ؛ فالتعلق ابألـ أواًل، مث األلفة بُت األطفاؿ 
الرُّضَّع اثنًيا، كبلنبا يغرس يف األطفاؿ اغبب والتضامن، ومن ىنا بداية 

 اجملتمع اغبيواين.

وقد يشًتؾ األب مع األـ واألوالد يف عائلة واحدة، فيزيد التضامن 
وتعود ىذه العبلقات العائلية أصبًل للعبلقات االجتماعية يف القبيلة، كما 
نرى يف اإلنساف، ومن اؼبعقوؿ أف تكوف صباعات اإلنساف األوُف صباعات 
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، ولكن قد يبوت األب غبادث عائلية فقط تتألَّف من األب واألـ واألوالد
 ما فتبقى العائلة متماسكة بقوة األلفة السابقة.

وواضح أف اإلنساف قضى مئات األلوؼ من السنُت وىو ال يعرؼ 
الزراعة؛ إذ كاف يعيش ابلًتحُّل، أيكل ما يَعِرض لو من جذور أو فواكو 

ألف  برية، ويصيد ما يستطيع من اغبيواانت، وكاف األوالد ينتسبوف لؤلـ؛
اإلنساف َف يكن يعرؼ أف الرجل ضروري للتبلقح، وكاف يعتقد أف 

 االتصاؿ اعبنسي ال يقصد منو غَت اللذة، وأنو ال عبلقة لو ابلتناسل.

وؽبذا السبب كانت صبيع األمم القديبة تُنسب إُف األـ، ويتضح ىذا 
 اتضاًحا ظاىًرا عند قدماء العرب؛ حيث قبد أف كثَتًا من أظباء القبائل

، ونرى  ينتسب إُف األـ، وما دامت القبيلة مًتحلة فإف النظاـ يبقى أموايِّ
برىاف ىذا يف اللغة العربية؛ فإف كلمة رضبة تعود إُف الرحم؛ أي إهنا العبلقة 

فإهنا والدة الزوجة، « اغبماة»القائمة بُت األخوة من األـ، وكذلك كلمة 
تمي أبمها، وزوجها اتبع ؽبا ومعٌت ىذا أف الزوجة اليت ىي ؿبور العائلة رب

وبتمي أيًضا هبذه األـ، مث ىناؾ اػباؿ وىو شقيق الزوجة، وقيمتو كبَتة 
ا عند قدماء العرب، مث كاف ىناؾ أيًضا عند قدماء العرب زواج  جدِّ
الضمد، وىو أف تتزوج اؼبرأة صبلة رجاؿ يف وقت واحد، فبل يعرؼ األوالد 

 ؽبم أاًب، وإمبا يعرفوف األـ فقط.

( من جزر البحر Trobriandوال تزاؿ القبائل يف جزيرة تروبرايند )
اعبنويب بُت أسًتاليا وآسيا تعيش على النظاـ األموي إُف اآلف؛ فالسكاف 
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ينتسبوف إُف األـ وللحموات واألخواؿ قرابة يعًتؼ هبا، ولكن ليس لؤلب 
بًل أية قرابة ابألوالد، وعبلقتو اعبنسية بزوجتو ال تعد يف زعمهم أص

 للتناسل.

 

)ؾبتمع غوريلي، يُرى زعيمو واقًفا إُف اليمُت، وبيت اعبماعة عند أصل الشجرة بُت جذورىا؛ حيث 
 ٕٓو ٓٔترى إحدى زوجات الزعيم قاعدة ومعها طفل. وصباعات الغوريبل يًتجَّح عددىا بُت 

 فرًدا(

ولكن النظاـ األبوي نشأ بعد استقرار الزراعة؛ ألف الزراعة صبعت 
األب والزوجة واألوالد واؼباشية يف مكاف ال يتغَت، وصار ىو الرأس الذي 

 وبكم ويتحكم، فصار االنتساب إليو مكاف االنتساب إُف األـ.
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وابرتقاء اجملتمع صارت صفات االرتباط بُت العائلة صفات االرتباط 
، وكما صران كبن نقـو «الرضبة»بُت القبيلة واألمة، كما ترى يف كلمة 

 اء بُت الناس كاألخوة بُت ذوي األرحاـ.ابإلخ

سنة، وبتاج فيها إُف معونة  ٕٓأو  ٛٔوطفولة اإلنساف تبلغ 
األبوين، ويف ىذه السنُت يتدرب على فبارسة فضائل عائلية تصَت بعد 
ذلك فضائل اجتماعية، وردبا وبتاج القارئ إُف ىذا التلخيص اإليضاحي 

 التاِف:

 عائليِّا فقط. ( كاف اجملتمع البشري األوؿٔ)

( كانت العائلة تًتحَّل؛ ألف الزراعة اليت تدعو إُف االستقرار َف تكن قد ٕ) 
 عرفت، فلذلك كانت العائلة ال تزيد على األـ وأوالدىا.

( من اؼبعقوؿ أف الزوج كاف يرافق األـ بعض الوقت، ولكنو كاف أيًضا ٖ) 
 .يًتكها، فتتخذ ىي زوًجا آخر يف ترحُّلها مع أوالدىا

( مثل ىذا النظاـ هبعل األوالد ينتسبوف إُف األـ؛ ألهنا ىي الباقية معهم ٗ)
 دوف األب يف الًتحُّل. 

( زد على ىذا جهل اإلنساف البدائي حبقيقة التناسل، واعتقاده أف ٘)
األب غَت ضروري للتبلقح؛ ولذلك قبد يف لغتنا أف اغبياة مشتقة 

 من اغبيا، وىو عضو التناسل يف اؼبرأة.
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( كذلك قبد النظاـ األموي فاشًيا عند القبائل الرُّحَّل اليت َف تعرؼ ٙ) 
 الزراعة، كما كانت حاؿ القبائل العربية يف األزمنة السحيقة.

( كانت األـ سبوت أحيااًن وتًتؾ األوالد، فتبقي الرابطة اليت أوجدىا ٚ) 
مع الرضاع ورفقة األـ، ومن ىنا نشأ اجملتمع البشري من نواة اجملت

 العائلي؛ ألف اإلخوة يعيشوف مًعا.

( ؼبا ُعرفت الزراعة واستقرت العائلة يف مكاف، صار الزوج واحًدا ال ٛ) 
يتغَت؛ ألنو ارتبط ابلزراعة واؼباشية واألوالد، يف حُت أف الًتحل 
القدًن كاف يفكِّك العائلة فيجعل الزوج يضرب يف ذبوالو، كما كانت 

 مكاف آخر وىي تًتحل.الزوجة زبتار زوًجا آخر يف 
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 الهار والطعام

سايرت الثقافة اغبضارة؛ فإف اإلنساف يف حالة البداوة 
األوُف عاش دىًرا طويبًل وىو ال يعرؼ الزراعة؛ أي ال 
يعرؼ اغبضارة؛ ألف اغبضارة والزراعة مًتادفتاف يف 
اجملتمع القدًن، ولكنو مع ذلك َف يكن طوؿ ىذه اؼبدة 

كاف يعرؼ كيف يصنع اآلالت البسيطة من جاىبًل؛ فإنو  
اغبجر، وكيف يصيد اغبيواف ويدبِّر لو اؼبكايد، وكاف 
يعرؼ النار، وكانت لو سحرة وقصصيوف وبركوف ذكاءه 

 دبا يقصوف عليو من العجائب والنوادر.

وابعبملة، كانت لو ثقافة ال زبتلف عن ثقافة اؼبتوحشُت الذين َف 
سًتاليا األصليُت، أو بعض قبائل إفريقيا أو يعرفوا الزراعة؛ مثل سكاف أ

 أمريكا اآلف.

وكانت النار من أىم ما عرفو اإلنساف، بل ردبا كانت ىي أكرب 
األسباب يف انفراج اؽبوة بينو وبُت القردة العليا، وأحط السبلالت البشرية 
اآلف؛ مثل أىل أسًتاليا أو الفوهبيُت يف جنوب أمريكا، يعرفوف النار، ولكن 

 س بُت القردة اآلف ما يعرفها.لي

والنار ربدث يف الغاابت وقت القيظ حُت هبتمع اعبفاؼ واغبر، وال 
بد أف أوؿ معرفة اإلنساف هبا كاف عن ىذا السبيل، ولكن مثَّ فرًقا عظيًما 
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بُت معرفة النار وبُت كيفية إحداثها، والغريب أف صبيع اؼبتوحشُت اآلف 
كيفية القدح زبتلف، ولكن اؼببدأ واحد، وىو يعرفوف كيفية قدحها ابلزند، و 

 إهباد اللهب ابالحتكاؾ.

ولكن صبيع اؼبتوحشُت ال يطفئوف انرىم؛ فكلهم حريص على أف 
يهيِّئ النار قبل نومو، حىت إذا أصبح وجدىا واستخدمها، وىذا يدؿ على 

 أهنم ال يستسهلوف قدح النار ابلزند.

أو أولئك األفراد الذين وىذا يدعوان إُف الظن أبف ذلك الفرد، 
عرفوا كيف تقدح النار ابلزند يف أوؿ عهد اإلنساف، احتكروا ىذه اؼبعرفة 
ألنفسهم، واستغلوىا للسيادة على سائر الناس، وجعلوىا من فبارسات 
الدين أو السحر، وعند اإلغريق القدماء أسطورة خاصة ابلنار تدلنا على 

أفشى سر النار وكيفية « برومتيوس»شيء من ىذا، خبلصتها أف الرب 
قدحها ابلزند للناس، فعاقبتو اآلؽبة أبف سلَّطت عليو العطش، ووضعتو يف 
ماء يربو إُف أف يبلغ فمو، فإذا أوشك أف يشرب غاص اثنًيا، وىو يف ىذا 

 من العطش إُف األبد.

والزند واغبجر مقدساف عند الربانبة، ورظبُها مقدس لآلف عند 
ر عند اجملوس من آاثر احتكار النار الباقية من البوذيُت، وتقديس النا

 البداوة زبطتها إُف عهد اغبضارة.

ومهما قلنا يف فائدة النار لئلنساف األوؿ فإننا لن نستطيع أف نقدِّر 
قيمتها يف تقدـ اإلنساف؛ فهي من اؼبخًتعات العجيبة اليت دفعتو إُف األماـ 
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اؿ كذلك إُف اآلف، وإف من كل جهة، وساعدتو على التطور، بل ىي ال تز 
 يكن ىذا التطور ليس خَتًا خالًصا.

فبالنار تعوَّد اإلنساف أف يعقد ؾبتمًعا لبلصطبلء، فخف شعره أو 
زاؿ، مث ارتقت اللغة ؼبا ينشأ من اغبديث يف مثل ىذا االجتماع، وقد كاف 
اإلنساف هبتمع يف الصيد، ولكن الصيد وبتاج إُف الًتصد والصمت، ال إُف 

ـ، ولكن قبل الصيد وبعده وبتاج اجملتمعوف إُف اللغة، وحُت ال يكوف الكبل
 ىناؾ ترصُّد يكوف الكبلـ وقت الصيد.

وردبا كاف فضل اؼبرأة يف ترقية اللغة ؽبذا السبب أكرب من فضل 
الرجل؛ فإف نساء الرجل كن هبتمعن حوؿ النار يف الليل، فكن يتفانبن 

يف الظبلـ، وذلك وقت غيابو يف  ابلكلمات؛ ألف اإلشارات َف تكن تُرى
الصيد، فيأخذف يف اغبديث، ويف سك الكلمات اعبديدة اليت تعرب عن 

 اؼبعاين اليت زبطر يف أذىاهنن.

وكانت النار أيًضا سبًبا يف انتشار اإلنساف يف األصقاع الباردة 
َف -مثبًل  -البعيدة اليت َف يكن ليطيق اؼبعيشة فيها لوال النار؛ فاإلنساف 

تشر يف أمَتكا إال بعد أف جاز تلك األصقاع الباردة يف مشاؿ آسيا ين
 وأمريكا، وىو َف يكن ليستطيع ذلك لوال النار.

وكانت النار أيًضا سبلًحا يبنع الوحوش عن مهاصبة اإلنساف يف 
الليل، وللنار فائداتف أخرايف: األوُف هتيئة الطعاـ، والثانية صهر اؼبعادف 
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ضارة العصرية، وكبن إمبا نصف حاؿ اإلنساف يف للصناعة من لواـز اغب
 البداوة األوُف، أما الطعاـ فيجب أف نقوؿ فيو كلمة لعبلقتو ابلنار.

فطعاـ اإلنساف يف األزمنة القديبة َف يكن ىبتلف عن طعاـ القردة 
العليا اآلف، فكاف يتألف من بعض األشبار واعبذور وما يسنح من حشرة أو 

ظاء، وإذا اعتربان أسناف اإلنساف وقناتو اؽبضمية، خشاش؛ كاعبراد أو الع
وحياتو القديبة يف األشجار، حكمنا أبنو نبايت يف أكثر طعامو، حيواين يف 

 أقلو؛ وخاصة إذا علمنا أف كبو أربعة أطباس البشر يقتاتوف ابلنبات اآلف.

 فكيف إذف عرؼ اإلنساف اللحم واعتاد أكلو؟

ىو رغبة اإلنساف يف ربقيق غاية يغلب على الظن أف األصل يف ذلك 
سحرية، ىي اغبصوؿ على قوة اغبيواف الذي أيكلو، ومن ىنا أيًضا عادة 
أكل البشر؛ فإف ىذه العادة نشأت أواًل لرغبة اإلنساف يف اغبصوؿ على 
قوة الرجل اؼبقتوؿ أو اؼبيت، أبف يؤكل قلبو أو دماغو أو أي عضو آخر، 

ثل الرجل اؼبقتوؿ اؼبأكوؿ، وقد صارت حبيث يصَت اآلكل شجاًعا جريًئا م
ىذه العادة سبًبا بعد ذلك يف االعتقاد بتقمُّص األرواح الذي صار عنصًرا 
مهًما يف بعض األدايف الكربى؛ ألف منطق السحر يقوؿ إين حُت آكل 

 رجبًل إمبا أتقمص روحو أيًضا.

فلما فشا ىذا االعتقاد بُت صباعات اإلنساف األوُف عمدوا إُف صيد 
اغبيواانت الكربى؛ كالفيل واألسد، بغية أف أيكلوا شيًئا من غبمها حىت 
وبصلوا على قوهتا، وما زاؿ بعض الفبلحُت عندان يعتقدوف أف من أيكل 
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قلب ذئب يصَت قوايِّ كالذئب، وهبب أف ال ننسى أف صيد اغبيواف كاف 
ن اإلنساف، سهبًل يف األزمنة القديبة؛ ألف اغبيواف َف يكن قد تعوَّد اػبوؼ م

 وإمبا صار اػبوؼ كالغريزة فيو بعدما أٌفَّ اإلنساف يف صيده.

وال بد أف نفرض أف اإلنساف كاف أيكل أعضاء ىذه اغبيواانت مع 
االمشئزاز الذي يشعر بو كل منا عندما أيكل طعاًما جديًدا َف أيلفو، أو كاف 

 ؿبرًما عليو حبكم الدين أو العرؼ.

ت القيظ يف الغاابت وبًتؽ فيها بعض وكانت النار إذا شبَّت وق
اغبيواف ويبوت، فيجد اإلنساف الفرصة ساكبة ألف أيكل بعض أعضائها، 
وال بد أنو كاف يف ىذه اغباؿ يستمرئ طعم غبمها اؼبشوي فينتبو إُف َشيِّ 

 الطعاـ ابلنار ويضري عليو.

روا وإذا أراد األسًتاليوف أف يشووا كنغًرا وضعوه يف النار بدوف أف يبق
بطنو أو يستخرجوا أمعاءه، فإذا انفتح بطنو ابلغازات بقروه بسكينهم 
اغبجرية )الظر( وأكلوه؛ ولذلك هبب أف نعترب الشي أوؿ ضروب الطهي 

 اليت عرفها اإلنساف؛ ألنو َف يكن قد عرؼ اآلنية بعد.

واؼبتوحشوف الذين ال يعرفوف لآلف كيفية صنع الفخار يستعملوف 
نساف غبمل السوائل، أو يستعملوف القرعة بعد إفراغها ِقْحف الرأس يف اإل

من اللب، وىم ال يبكنهم أف يضعوا مثل ىذه اآلنية على النار؛ ولذلك 
يضعوف فيها اللحم واؼباء، مث ينقلوف اغبجارة احملماة ويضعوهنا يف القرعة أو 

 القحف فيسخن اؼباء وينضج اللحم.
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النار لئلنساف األوؿ وقد نقف ىنا ونتساءؿ: ىل َتعُدؿ فائدة 
أضرارىا لئلنساف اغباضر، من حيث تعويده طعاـ اللحم وطبخ الطعاـ 
وتنشئة الصناعة إُف ىذا اغبد الذي يكاد وبكم ابلفناء على بعض األمم؟ 

 َأَما كاف أىنأ لئلنساف أف يعيش ببل انر؟

 ولكن ليس ىذا موضوع كبلمنا اآلف.
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 أصل اللػة

يبدو للمتأمل يف اتريخ اإلنساف عند عرضو مع سائر 
اغبيواف؛ وخاصة تلك اللبوانت اليت ينتمي إليها، أف كثَتًا 
فبا يبتاز بو عليها أنو َف يتطور إُف انحية التخصص اعبامد 

 الذي وقفت عنده معظم اغبيواانت األخرى.

ت وذلك أف اغبيواانت عندما بدأت زبرج من البحر إُف اليابسة ربول
زعانفها إُف أيٍد وأرجل للتسلق، فكاف التسلق أوؿ ما عرفْت من 
الوظائف، مث حدث التخصص، فمشي بعضها على أربع فصارت أيديو 
حوافر أو أظبلًفا، وعاش بعضها ابفًتاس اغبيواف فصارت أصابعو براثن، 
وحفر بعضها ربت األرض مثل اػبلد ففقد إهبامو، ونزؿ بعضها اثنًيا إُف 

ل اللجاة والُدلفُت والقيطس والتمساح فصارت أيديها ؾباذيف البحر مث
تشبو الزعانف القديبة، وإف تكن األصابع ال تزاؿ ابقية هبا، ظاىرة أو 

 ـبتفية.

حدث ىذا التخصص فتجمَّد التطور وكاد يقف فيها عند حدٍّ، إال 
اإلنساف، فإنو استمر يف تسلُّقو ال يبشي على أربع، وكأنو خرج من البحر 
، فاحتفظ بيديو ويف كل  إُف األشجار فلم يرَض ابلنزوؿ إال إنسااًن سوايِّ
منها أصابعو اػبمس، واحتفظ هبيئتو القائمة اؼبنتصبة؛ ألف معظم اغبيواانت 
اليت تتسلَّق تقف وسبشي وىي منتصبة قليبًل أو كثَتًا كما ترى ذلك يف 
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رأسو ويكرب،  السنجاب والفأر، وساعدتو ىيئتو اؼبنتصبة على أف يضُخم
واستطاع أف وبمل ىذا الرأس ألنو يقع عمودايِّ عليو، وىو لو كاف يبشي 
على أربع ؼبا أمكنو أف وبملو وىو يف ىذه الضخامة، حىت وىو يف 
األشجار َف يبلغ بو التخصص أف أضعف إهبامو كما ىو اغباؿ يف القردة 

 العليا.

فهو أيكل كل مث انظر إليو اآلف ذبده َف يتخصص حىت يف طعامو؛ 
شيء يف العاَف تقريًبا، وَف يتخصص يف الصوت؛ فهو دبرانة قليلة يبكنو أف 
يقلد صوت أي حيواف كما نرى ذلك يف بعض اؼبمثلُت، مث انظر إُف فم 
اغبيواف؛ كالكلب أو الثور، ذبده فبدوًدا إُف األماـ، فإذا أقفلو لصق 

فم اغبيواف ذبويف  اللساف ابغبنك األعلى وغبِم الفك األسفل، فليس يف
 يساعده على النطق.

فاعترب كل ىذا، فلو أف اإلنساف كاف يبشي على أربع ؼبا استطاع أف 
وبمل دماًغا ثقيبًل، وؼبا استطاع أف يقف، فنحن ال يبكننا أف نتصور أف 
يقف الفرس مهما مضى عليو من السنُت، ولو أف اإلنساف كاف قد فقد 

غصوف األشجار أو ابغبفر ربت األرض   ابلرباعة يف القفز بُت -إهبامو 
ؼبا اكتسب ىذه اإلهباـ اثنًيا أبية حيلة، وقد عرفَت فيما سبق  -كاػبلد 

قيمة ىذه اإلهباـ يف إمساؾ األدوات واآلالت وتداوؽبا، مث لو كاف يتناوؿ 
 طعامو بفمو لطاؿ ىذا الفم وضاؽ، فيصعب عليو عندئذ الكبلـ.
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ف كثَتًا عن البهائم؛ إذ كاف كل فرد واإلنساف لوال الكبلـ ؼبا اختل
وبتاج إُف أف ىبًتع اؼبعاين اخًتاًعا، يف حُت أننا نتسلمها اآلف  -عندئذ  -

 من سائر الناس دبا وضعوه ؽبا من الكلمات.

وهبب أف نذكر يف نشأة اللغات األوُف أهنا َف تقم أواًل على الكلمات 
م وال نزاؿ لآلف نستعمل وحدىا، بل كاف لئلشارات الشأف اؼبهم يف التفاى

بعض ىذه اإلشارات نريد هبا معاين كلماتنا؛ فنهز الكتفُت وكبرؾ اغباجبُت 
واليدين ونرفع الرأس، ولكل من ىذه اغبركات معٌت، وكانت ىذه اغبركات 

 قديبًا أكثر فبا ىي اآلف.

وبعض ىذه اإلشارات يعمُّ معناه صبيع األمم؛ كهز الرأس ذات اليمُت 
ؼبعٌت النفي، وبعض ما يتفاىم بو اؼبتوحشوف اآلف نتفاىم بو  وذات اليسار

كبن مع اػبرس؛ مثل التعبَت عن الركوب بوضع سبابة اليد اليسرى ربت 
 اليد اليمٌت يف الفرجة اليت بُت السبابة الوسطى.

وسبيلنا إُف معرفة أصل اللغة أف ندرس لغات القردة اغباضرة، ولغة 
ة والقديبة لنرى وجو االتصاؿ بينها، وَف الطفل، ونقابل اللغات الشائع

يدرس واحد من ىذه الشئوف درًسا اتمِّا أو مرضًيا لآلف، غَت أننا نعرؼ 
اليت تقاؿ لزجر الطفل عن شيء، « كخ»أننا نشًتؾ والقردة العليا يف لفظة 

وىذه اللفظة موجودة لآلف يف صبيع اللغات، ونعرؼ أف لفظيت األب واألـ 
للتاف ينطق هبما الطفل يف عامو األوؿ، وأف إشارة النفي نبا )اب( و)ما( ا

اليت نفهمها من ىز الرأس قد نشأت من ؿباولة الطفل رفض شيء تريد 
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أمو أف تضعو يف فمو، ونعرؼ أيًضا أف ىناؾ بضعة كلمات يشًتؾ فيها 
اإلقبليزي اغباضر واؼبصري القدًن، مث األؼباين اؼبتحضر واألسًتاِف 

إفريقيا واألوربيوف، فبا يدؿ على أف اللغات قد تطورت  اؼبتوحش، مث زنوج
 من أصل واحد أو عن عدة أصوؿ قليلة.

وقد كانت النار عامبًل قوايِّ يف تنشئة اللغات وإهباد الكلمات؛ ألهنا  
كانت ذبمع النساء حوؽبا فيأخذف يف القيل والقاؿ كما ىو شأهنن اآلف، 

فبكًنا، وعندئذ ال يبكن التفاىم وكانت النار أيًضا ذبعل السهر يف الليل 
 ابإلشارات، فيصبح اخًتاع الكلمات ضرورة الزمة.

وال شك يف أف ؿباكاة الصوت اؼبسموع كاف أصبًل مهمِّا يف اخًتاع 
األلفاظ، وكاف اإلنساف األوؿ يعتمد عليو كثَتًا يف التعبَت عن أفكاره، وما 

صطكاؾ األسناف زلنا لآلف نرى ذلك األصل يف ألفاظ خرير اؼبياه وا
وصرير الباب وحفيف األوراؽ وعواء الذئب وىدير الرعد، وكذلك يف 

 اؼبطر والرعد وفوات القدر وإصفاؽ األمواج وما إُف ذلك.

ولغتنا العربية غنية ابالشتقاؽ، فبا يدؿ على أنو كاف كثَت الشيوع 
 عن قديبًا؛ فقد عرؼ اإلنساف النار فاشتق منها النور والنهار، وكاف يعربِّ 

الضخامة والكرب بلفظة قديبة ال بد أهنا انقرضت وبقي عندان منها عدة 
 ألفاظ قريبة يف النطق واؼبعٌت، مثل جل وكل وجبل وصبل وًف وجلل.
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وال بد أيًضا أنو كاف لبلستعارة واجملاز شأف عظيم أيًضا يف أتليف 
َظم الذي وضعو الزـبشري ما يثبت عِ « أساس الببلغة»اللغات، وعندان يف 

 اؼبدى الذي قطعو اإلنساف عن ىذا السبيل يف أتليف اللغات.

وردبا كاف أشقُّ ما انؿ اإلنساف يف أتليف الكلمات وأعنتو إعنااًت 
عظيًما مسألة األرقاـ؛ فقد يبكن أف يكوف عند األسًتاليوف كبو طبس مئة 
لفظة تدؿ على ما حوؽبم من األشياء ولكن ليس عندىم سوى لفظتُت 

ؤلرقاـ؛ ونبا واحد واثناف، أما الثبلثة فهي اثناف وواحد، واألربعة اثنتُت ل
 «.كثَت»اثناف واثناف، وما زاد على ذلك فهو 

وقد كاف للغة أثر كبَت يف زايدة الفهم يف اإلنساف؛ ألف التفاعل دائم 
بُت اللساف والدماغ، ال يرتقي الواحد إال ابرتقاء اآلخر؛ فاؼبعٌت يتحدد 

ن اللساف التعبَت عنو ابللفظ، وىكذا كانت اللغة مثل ويتَّضح إذا أحس
اليد، إحدى وسائل سيادة اإلنساف، وقد استطاعت اللغة أف ذبعل الزمن 

 اترىبيِّا والفضاء جغرافيِّا، وهبذا نشأت الثقافة البشرية.

واللغة تعود إُف االجتماع واإلنتاج اؼبشًتؾ، فلو أف اإلنساف كاف 
 إُف اللغة؛ إذ مع من يتفاىم؟!يعيش منفرًدا ؼبا احتاج 

فاإلنساف، حُت ترؾ اإلقامة على الشجر وصار هبتمع مع أقرانو 
 للصيد، صار يتفاىم مع ىؤالء األقراف ابإلشارة أواًل، مث ابللغة اثنًيا.
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 العصر احلجري

سبتاز يد اإلنساف على يد القرد أبف ؽبا إهباًما، فيمكن 
اليد بذلك أف تتناوؿ األشياء تناواًل حسًنا وتصنع 

وإف   -اآلالت، وليس بُت القردة ما يبكنو أف يصنع آلة 
كانت بعض القردة العليا ربمل العصا وتقذؼ األحجار 

ا ال  - وليس ذلك إال ألف إهباـ اليد يف القرد صغَتة جدِّ
لح للقبض على األشياء وربريكها دبا يبلئم صناعتها تص

 وصياغتها يف شكل خاص.

وقد نتساءؿ ىنا: ؼباذا صغر إهباـ القردة العليا دوف إهباـ اإلنساف ما 
كما « القرد اإلنساين اؼبنتصب»داـ قد نشأ كبلنبا من أصل واحد ىو 

 يظن كروكشانك، أو من حيواف آخر يشبهو؟

نساف ازبذ األرض مقاًما لو، أما القردة واعبواب على ذلك أف اإل
فازبذت األشجار، ومعيشة األشجار تقتضي القدرة على القفز من غصن 
إُف غصن، واإلهباـ يف ىذه اغبالة ال تسعف صاحبها، بل تعوقو؛ فإننا إذا 
أردان أف نتعلَّق بغصن أو قصبة اكتفينا أبصابعنا األربع وال حاجة لنا إُف 

 اإلهباـ.

نعود فنكرر أبف اإلنساف يبتاز على القردة جبملة أشياء  وعلى ذلك
صغَتة يف ذاهتا، كبَتة يف نتائجها، وليس ينكر أننا مبتاز على القردة 
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بضخامة الرأس وما يتبع ذلك من عقل كبَت، ولكن ىذا العقل َف يكن 
ليفيدان شيًئا لو َف تكن لنا يد ماىرة يف صنع األشياء، ولو َف يكن لنا لغة 

هبا ما ينطق بو غَتان وما ننطق بو أنفسنا، بل إف اللغة ىي األصل يف  نفهم
 ضخامة الدماغ وليس العكس.

واإلنساف يف أوؿ عهده ابلصناعة َف يكن يعرؼ سوى األحجار 
واألصداؼ والقروف واػبشب والعظم، يصنع هبا آالتو اغبادة اليت 

العصر »سم يستعملها يف القطع والقتاؿ، وقد ُأطلق على ىذا العهد ا
؛ ألف معظم آالتو فيو كانت من اغبجر، كما نعرؼ بعد ذلك «اغبجري
 الذي ال نزاؿ فيو إُف اآلف.« اغبديد»، مث عصر «الربونز»عصر 

وبعض اؽبمج ال يزاؿ يعيش لآلف يف العصر اغبجري، فبل يبكنو أف 
يف بعض  -مثبًل  -يصنع آلة من الربونز أو اغبديد، وىذا ىو اغباؿ 

شعوب إفريقيا وشعب أسًتاليا القدًن، وكاف العرب إُف عهد قريب 
 «.ظراف»يستعملوف سكاكُت من اغبجر، كما تدؿ على ذلك لفظة 

 

 )فأساف من اغبجر(
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 )إبر من عظم(

 

 )سكاكُت من حجر(

ـُ ما قبده من اآلالت،  وقد تطوَّر العصر اغبجري أيًضا، فأقد
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ة األهنار ومسيل األمطار، يكوف على وىو ابلطبع أعمقها يف أودي
الدواـ حجًرا يكاد يكوف ـبروطًا، كاف اإلنساف يقبض عليو بيده فيستعمل 
طرفو اؼبستدؽ للتمزيق وسلخ اغبيواف، وإحداث اعبروح يف العدو، واغبفر 

 وما إُف ذلك، أما طرفو الغليظ فيستعمل يف الدؽ والضرب.

 

 لضرب والتمزيق()أقدـ اآلالت اغبجرية كانت تستعمل ل

مث ارتقت اآلالت اغبجرية بعد ذلك، فصارت ُتصنع منها السكاكُت 
والفئوس، وتوضع يف نصاب من اػبشب أو العظم، واستمر استعماؿ 
األحجار مدة طويلة حىت بعد ظهور الربونز؛ فإف هتيئة الربونز كاف وبتاج 

اػبامة، إُف غَت ذلك إُف ثقافة، من معرفة ابلنار إُف كيفية استنباط مواده 
 فبا َف يكن يف مقدور كافة الناس أف يعرفوه.
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ومن اآلالت اغبجرية ما قبده غاية يف إتقاف الصنعة، كبعض 
السكاكُت والفئوس واغبراب، بل بلغ اإلنساف من اإلتقاف يف ذلك أف 
صار يرسم على اغبجر صور اغبيواف الذي كاف يصيده؛ كالفيل والثور 

 ط مبلبسو اؼبصنوعة من اعبلود والفراء إببر من العظم.وغَتنبا، وكاف ىبي

وكثَتًا ما قبد ىذه اآلالت اغبجرية يف مكاف غريب يدؿ على عقلية 
اإلنساف األوؿ، والبواعث اليت كانت تدفعو إُف االجتماع والعمل اؼبشًتؾ؛ 
ففي بعض األحياف قبد ربوة عالية تنتهي إُف ىوة عميقة، ويف ىذه اؽبوة 

آلالت اغبجرية مع ركاـ من عظاـ اغبيواانت؛ كالفيل أو اغبصاف قبد ىذه ا
 أو الثور.

وتعليل ذلك أف اإلنساف كاف يصيد ىذه اغبيواانت أبف يطردىا إُف 
مثل ىذه الربوة ووبتاشها إليها، فإذا اندفعت عادية إليها، وصباعة الناس 

وف ويصيحوف، َف يسعها أف ترتد لقوة اندفاعها فتقع يف اؽباوية  وراءىا يضجِّ
وتًتدى، فتذىب إليها اعبماعة وتسلخ جلدىا، وأتخذ بعض عظامها، وقد 

 أتكل شيًئا من غبمها.

وردبا كاف صيد اغبيواف أوؿ ما دعا الناس إُف االجتماع والقياـ بعمل 
مشًتؾ، ويف االجتماع تنشأ الرايسة والنظاـ، مث عرؼ بعد ذلك اغبرب، 

 .وىي إحدى درجات الرقي يف اإلنساف
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 مالبسات اجملتنع األول

لنا سبيبلف إُف ربقيق اغبالة االجتماعية األوُف اليت كانت 
 تبلبس الناس عند أوؿ ظهورىم على األرض:

األوؿ: معرفة أحواؿ اؽبمج واؼبتوحشُت اآلف، ودرس عقائدىم 
الدينية وشبو الدينية من سحر وغَته؛ فإف اإلنساف قبل أف يتحضَّر كاف يف 

 الشبو يف حالتو االجتماعية ابؽبمج اآلف.األرجح كثَت 

الثاين: معرفة بعض العادات الفاشية بُت احملضرين اآلف، واليت فقد 
اؼبتحضروف داللتها، ولكننا نفهم ىذه الداللة إذا نظران إُف ىذه العادات 

 يف ضوء األحواؿ الفاشية بُت اؽبمج.

ىو ىذه  وأىم ما هبب اعتباره يف درس اؽبيئة االجتماعية األوُف
 اؼبسائل الثبلث:

 ( حالة الزواج ومبلبساتو.ٔ)
 ( نشوء الرايسة اليت ىي أصل اغبكومة.ٕ) 
 ( الطَّْوَطم والطَُّبو.ٖ) 

وإمبا نبحث عن ىذه األشياء يف حالة البداوة األوُف حُت كاف يعيش 
اإلنساف ابلصيد، دائم الرحلة من مكاف إُف آخر يف طلب القوت، أما حُت 
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ة وىدأ اإلنساف يف مكاف، فإف أحوالو االجتماعية كانت قد ظهرت الزراع
ارتقت، فانتظمت اغبكومة ورسخت عادات مرعية يف الزواج والدين ال 

 تكاد زبتلف عن عاداتنا اآلف.

وقد تكلَّمنا يف فصل سابق عن الزواج، كيف بدأ ابلنظاـ األموي 
 .وقت الرحلة والتجواؿ، وانتهى ابلنظاـ األبوي بعد الزراعة

ولكن هبب أالَّ نستسلم لقواعد جامدة؛ ففي مدة الرحلة ظهرت 
عادة السيب، فإف بعض الذكور كانوا هبدوف مشقة يف اغبصوؿ على األنثى 
فيخاطروف ابلقتاؿ، وىبطفوف فتاة أو صبية، وكاف بعض الذكور من القوة 
حبيث هبربوف بضع إانث على مرافقتهم، فيحرموف غَتىم من األنثى، 

م إُف القتاؿ ػبطف أنثى من مكاف انٍء، وعادة السيب ىذه ويضطروهن
 علَّمت اإلنساف اغبرب.

واغبرب درجة من درجات رقي اإلنساف، فإهنا تتطلب االرباد واعبلد 
والتضحية والطاعة والشجاعة والرايسة، وكل ىذه خصاؿ إنسانية 

ُت يف اجتماعية، وال يبكن اإلنساف أف يعقل أف حراًب كانت تنشب بُت قبيلت
زمن البداوة القدًن إال ألجل اؼبرأة؛ ألنو َف يكن ىناؾ شيء يبلك غَت 

 اؼبرأة.

وكذلك عادة السيب عوَّدتو الزواج ابمرأة واحدة؛ ألنو قبل أف يعرؼ 
السيب كاف كثَت من اإلانث ملًكا ألقوى إنساف يف القبيلة، فلما شاعت 

 عادة السيب صار لكل إنساف تقريًبا زوجة.
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بُت اؽبمج اآلف عادات سُبارس يف العرس وتدؿ على أف وال يزاؿ 
السيب ىو أصل الزواج، فإف الزوج يتظاىر خبطف اؼبرأة بُت ولولة النساء 
وصراخ الفتاة اؼبفتَعَلُْت، وبُت اؼبتحضرين يُلقى الرز يف وجو الضيوؼ، 
ووبمل الرجل عروسو فوؽ عتبة الباب، والرز إشارة إُف الكفاح القدًن يف 

لرجل ومن يساعده من عشَتتو، وضبل العروس رمز إُف خطفها طرد ا
 وسبيها.

وقد نشأت عادة أخرى من السيب، وىي أف ال يتزوج اإلنساف من 
عشَتتو؛ فالصينيوف لآلف ال يتزوج منهم الشاب فتاة يتفق اظبو واظبها، 
وليس ؽبذا من معٌت إال أف القدماء كانوا يستحسنوف السيب، ويعدونو 

شروعة للزواج، واتفاؽ االظبُت كاف يدؿ على اتفاؽ األصل، فبل الطريقة اؼب
 الزواج. -عندئذ  -يصح 

وردبا َف يكن الصََّداؽ الذي صار يدفع ألىل اؼبرأة بعد ذلك إال فدية 
يفتدي هبا اعباين جنايتو يف سبيو إحدى الفتيات، فيعوِّض أىلها من 

إال بعد الزراعة وىي خسارهتم، ولكن هبب أف نذكر أف الصداؽ َف ينشأ 
اغبضارة، أما قبل ذلك فلم يكن شيء جديًرا ابالمتبلؾ غَت اؼبرأة، فلم 

 يكن سبيل إال االفتداء.

ولننظر اآلف يف الرايسة، كيف نشأت، وكيف ارتقت إُف حكومة؛ 
فإف رئيس القبيلة أو العشَتة كاف أقوى فرد فيها، ولكنو َف يكن يبارس 

إال حيث يَرِد اعتداء على نسائو؛ ألنو َف يكن سلطانو على أفراد القبيلة 
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يباِف بشيء آخر؛ فكانت زوجاتو يتَّقَُت غضبو على أوالدىن دبنعهم من 
النظر إليهن؛ وخاصة إذا شبُّوا، ومن ىنا عادة ال تزاؿ شائعة بُت 
اؼبتوحشُت، وىي أنو عندما سبر زوجة األب ىبفي ابنو وجهو؛ حىت ال يراىا 

الشك، فهذا ىو أوؿ احملرمات األخبلقية اليت يعرفها  فيدخل يف قلب أبيو
 أفراد القبيلة.

وَف يكن لئلنساف يف أوؿ عهده منازؿ، واؼبتػََّبع بُت اؼبتوحشُت اآلف 
إذا أراد الرئيس أف يتشاور مع كبار رجاؿ قبيلتو يف شأف مهم عن حرب أو 

ذه اغبالة غارة أف هبتمع هبم يف مكاف بعيد عن سائر أفراد القبيلة، ويف ى
 يعاقب كل فرد يقًتب من ىذا اجمللس ابلقتل.

وكيفية استدعاء ىذا اجمللس وإنذار سائر األفراد بو أف وبمل واحد 
، وىي ليست سوى عًصا قصَتة ؿبزوزة يف أحد «ىدَّارة»شيًئا يدعى 

طرفيها، ويربط هبا حوؿ ىذا اعبزء خيط قوي من شعر، ويربط يف طرفو 
إذا أدار اإلنساف ىذه اؼبثقلة حوؿ العصا اآلخر مثقلة من خشب، ف

أحدثت ما يشبو ىدير الرعد، فيفهم رجاؿ القبيلة أف ىناؾ ؾبلًسا فبل 
 يقًتبوف منو.
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 )اؽبدَّارة وحوؽبا ثبلثة أنواع من اؼبثاقل اليت ُتربط ابلعصا(

ألنو ليس للمتوحشُت منازؿ  -كما قلنا   -وىذه اؽبدَّارة ضرورية 
ا فيها، وىذا اجمللس ىو أوؿ تلميح إُف وجود سلطة يبكنهم أف هبتمعو 

ورايسة وحكومة، وردبا كاف عند اإلنساف األوؿ نظاـ أبسط من ىذا، ولكن 
اؽبدارة معروفة عند اؼبتوحشُت يف أمريكا وأسًتاليا وإفريقيا، فبا يدؿ على 

 قدمها.
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والبحث يف اغبكومات القديبة اليت بلغت شيًئا من الرقي يثبت أهنا 
 ت من أحد أصلُت، أو منهما مًعا:نشأ

فاألصل األوؿ: يرجع إُف القائد يف اغبرب )وىذا إُف رئيس القبيلة(، 
 ومنو نشأت فكرة اؼبلوكية.

واألصل الثاين: يرجع إُف الساحر، ومنو ظهر الكهنة، وال يزاؿ معٌت 
السحر ابقًيا يف ىذه اللفظة يف لغتنا، ألف الكاىن ساحر، ويف التكهن 

نبؤ، وقد عاش بنو إسرائيل وىم ال يعرفوف سوى حكومة الكهنة عرافة وت
 مدة طويلة.

وقد هبتمع االثناف مًعا فيصَت اؼبلك كاىًنا، ولكن اؼبلوؾ والكهنة َف 
يظهروا إال بعد أف ارتقى اإلنساف، أما يف حالة البداوة القديبة فلم يكن 

 شيء من ذلك.

تمعات عند اؼبتوحشُت، ولننظر اآلف يف شيئُت ال ىبلو منهما أحد اجمل
وال بد أف اإلنساف األوؿ قد عرفهما، ونبا الطَّْوَطم والطَُّبو، وليس شيء  
كتب عنو العلماء وخطُّوا فيو أكثر فبا كتبوا وخطُّوا فيهما؛ وعلة ذلك أف 
اؼبتوحش نفسو ال وبسن التعبَت عن معتقداتو، وليست لغتو فبا يبكِّن عاؼبًا 

 أف يتقنها.

اؿ يف الطَّْوَطم أف نساء اؼبتوحشُت ال يعرفن أف الرجل وصفوة ما يق
ىو سبب اغبمل يف اؼبرأة، فإذا مرَّت اؼبرأة اغببلى على ثعباف أو عظاية، أو 
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سنح ؽبا طائر أو حيواف، اعتقدت أف ىذا اغبيواف ىو سبب ضبلها 
ووالدهتا، فإذا ولدت وشبَّ ابنها صار ىذا اغبيواف طوطًما لو، ال هبوز أف 

 لو أو يؤذيو للصلة اليت ونبت األـ وجودىا بينها وبينو!يقت

 ّّ فلكل فرد من اؽبمج طوطم ال هبوز لو أف يقتلو، وللقبيلة طوطم عا
لو ىذه اغبرمة أيًضا، وردبا كاف يف ذلك أصل لتقديس بعض اغبيواف بعد 

 ذلك.

مث ىناؾ الطَُّبو، وىي لفظة بولينيزية عمَّمها العلماء على كل ما ىو 
ـ عند اؼبتوحشُت، وفكرة التحرًن عند اؼبتوحش زبتلف عمَّا نفهمو من ؿبرَّ 

ىذه الكلمة؛ فمثبًل زوجة األب طَُبو ألوالده؛ أي إهنم ؿبروموف من أف 
ينظروا إليها أو أف يتعاملوا معها، فإذا فعلوا ذلك صاروا ىم أيًضا طَُبو 

 م.وبُرـ على رجاؿ القبيلة أف ينظروا إليهم أو يتعاملوا معه

فمن ارتكب شيًئا ؿبرًَّما عند اؼبتوحشُت صار قبًسا وبُرـ على سائر 
أفراد القبيلة النظر إليو، وبعبارة أخرى نقوؿ إف من ارتكب طبًوا صار ىو 
نفسو طبًوا، ويف شريعة موسى ما يدؿ على أف بعض الناس كانوا طبًوا يف 

ُبو نشأت األخبلؽ؛ نظر الغَت ال هبوز ؽبم فبارسة األعماؿ الدينية، ومن الطَّ 
 إذ عرؼ اإلنساف ما هبوز لو أف يعملو وما هبب عليو أف يتجنبو.

ويف طور آخر من أطوار اإلنساف اؼبتقدمة صار بعض اغبيواانت طبًوا 
ال هبوز لئلنساف أف أيكلو؛ كاػبنزير مثبًل، إمبا ال ينبغي أف نفرض حدوث 

َف يصر طبًوا إال بعد انتشار  -مثبًل  -ذلك يف اجملتمع األوؿ؛ فإف اػبنزير 
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عقيدة التقمُّص، وىذه العقيدة ربتاج إُف رقي فكري َف يكن قد بلغو 
اإلنساف األوؿ، وىي قائمة على أنو إذا أكل اإلنساف اػبنزير صار ىو 

 نفسو خنزيًرا مثلو؛ ألنو بعد أف أكلو قد تقمَّص جسمو وروحو.

وف أف نذكر شيًئا عن وليس يبكننا أف نًتؾ موضوع اجملتمع األوؿ بد
السحر وعقيدة اؼبتوحشُت اآلف، أو اإلنساف األوؿ قديبًا وكيفية نظره 

 للموت واؼبرض.

والسحر نوعاف: سحر التقليد، وسحر العدوى؛ فسحر التقليد، أو 
احملاكاة، نراه يف األسًتاِف حُت يريد الساحر قتل إنساف، فيقلد حركات 

الشخص اؼبراد قتلو، وكالعريب اعباىلي القاتل يف قتلو وإف كاف بعيًدا عن 
حُت يستنِزؿ األمطار بصبِّ ماء من إانء؛ أي كما ينزؿ اؼباء من اإلانء  

 كذلك ينزؿ اؼبطر من السماء.

أما الثاين فسحر العدوى؛ فالساحر وبرؽ ثوب الشخص اؼبراد قتلو 
فتنتقل عدوى الفناء )= اؼبوت( من الثوب إُف صاحبو، ويف مصر اآلف 

 اثر ىذا السحر يف الرُّقية.نرى آ

وقد ذكران أف اؼبتوحشُت ال يعرفوف سبب اغبمل والوالدة، وىم  
كذلك ال يعرفوف سبب اؼبوت أو اؼبرض؛ فالقتل واعبرح كثَتاف بينهم، 
ولذلك فهم يعزوف اؼبوت الطبيعي أو اؼبرض إُف قوة غَت منظورة وجَّهها 

وف ىؤالء األشخاص أحد األشخاص إليهم، ويساعدىم على ىذا أهنم ير 
 يف أحبلمهم.
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ووظيفة الساحر عند أحط اؼبتوحشُت تنحصر تقريًبا يف إصابة أحد 
األشخاص ابؼبرض أو ابؼبوت، فيقبض على حربة صغَتة ويلقيها يف انحية 
الشخص اؼبراد قتلو وىو بعيد عنو، فإذا عرؼ ىذا الشخص ما فعلو 

اػبوؼ فيموت بقوة  الساحر َعَمد إُف ساحر آخر كي يشفيو، أو يبتلكو
 اإلوباء والوىم.

وإصابة الناس على بعد ابلشر والضرر ال تزاؿ موجودة عند العامة،  
« السبابة»، واألصبع الثاين اؼبسمى «ُكبَّة»كما نرى يف وضع الكف هبيئة 

 يدؿ على ىذا اؼبعٌت القدًن؛ ألف االسم مشتق من السب؛ أي الشتم.

يزاؿ معٌت ىذه الكلمة يف ومن السحر نشأ بعد ذلك الطب )وال 
 العربية السحر(، والكهانة، وؽبا أيًضا ىذا اؼبعٌت.
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 )تكوين لبعض األانسي الذين انقرضوا ويعثر على أحافَتىم يف عصران(
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 )أسًتالياف يقتبلف أحد الناس ابلسحر، والشخص الذي يراد قتلو يف مكاف انٍء ال يراينو(

  



 26٨ 

 أصل احلضارة

على صبلة معاٍف خاصة ذبتمع مًعا فيتألف ُتطلق اغبضارة 
منها معناىا؛ ففي الناس طوائف تعيش يف الغاابت بعيدة 
عن اغبضارة، وبدو الصحراء ليسوا متحضرين إال 
دبقدار ما اكتسبوه من اؼبتحضرين؛ من لباس يلبسونو أو 
ثقافة بسيطة قد تلقنوىا منهم يف تدجُت حيواف أو 

 ن الكواكب.اإليباف إبلو أو معرفة شيء ع

فنحن نفهم من معٌت اغبضارة انًسا يعيشوف مًعا يف مقاـ ال يرحلوف 
عنو، ؽبم صناعة أو زراعة يرتزقوف منها، وؽبم نظاـ اجتماعي ونظاـ 

 حكومي، وؽبم شيء من ثقافة الدِّين أو العلم قلَّت أو كثُرت.

 واآلف نتساءؿ: كيف نشأت اغبضارة؟

ونقوؿ إهنا نشأت بعد أف سبقها دىر طويل من حاؿ البداوة، حُت 
كاف اإلنساف يعيش ابقتيات اعبذور واألشبار الربية وبعض اغبشرات وصغار 
اغبيواف، على كبو ما تفعل القردة العليا اآلف، وكاف الذكر يستأثر أبنثى 

ألجل  ويبنع سائر الذكور من االقًتاب منهن، مث أخذ اإلنساف يف االجتماع
 الصيد، فساعده ذلك على:

 ( صناعة السبلح من األحجار للصيد.ٔ)
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 ( إهباد حرمة لنسائو وقت غيابو، وىذا أوؿ األخبلؽ.ٕ)

( اجتماع النساء مًعا، ويف ذلك تنشيط اللساف على الكبلـ ٖ) 
 وإهباد لغة للتفاىم.

 ( استئناس بعض اغبيواانت الصغَتة اليت قُتلت أابؤىا يف الصيد.ٗ) 

لكن كل ذلك َف يكن ليكفي إلهباد حضارة؛ فقد كاف اإلنساف ال و 
يزاؿ يعيش عراياًن ال يعرؼ شيًئا عن الصناعات اؼبختلفة، هبهل القراءة وال 
يعرؼ من الدين سوى أرواح الغابة وما يتشوَّش بو ذىنو من األحبلـ، 

دبكاف  واغبقيقة أنو َف يكن يف حاجة إُف اغبضارة؛ فقد كاف مشرًَّدا ال يهدأ
 وال يطمئن إُف صناعة.

وإمبا ابتدأت اغبضارة حُت عرؼ اإلنساف الزراعة؛ ألف الزراعة 
تقتضي اإلقامة دبكاف ال متحوَّؿ عنو، واإلقامة تستدعي السكٌت يف كوخ، 

الذي كاف وبدث اتفاقًا  -فتنشأ صناعة البناء، مث يصَت استئناس اغبيواف 
صناعات األلباف واألصواؼ تدجيًنا دائًما، فُتعرؼ  ٓوقت الصيد 

واألوابر، ويعرؼ اإلنساف من اللنب فوائد اػبمَتة، فيستعملها يف خبزه 
 وجعتو.

والزراعة تقتضي التوقيت اؼبُحَكم، فيضطر اإلنساف إُف معرفة شيء 
عن الكواكب؛ ألف اإلنساف وىو يف البداوة يكتفي ابلتوقيت القمري، 

ذلك ؿبتاج إُف معرفة السنة وىذا ال ينفعو بشيء يف الزراعة؛ فهو ل
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الشمسية، وال بد لو من شيء من الفلك إلتقاف ذلك، مث ىذا التوقيت ال 
 يبكن إتقانو ما َف يضبطو ابلكتابة.

فاغبضارات األوُف نشأت عند األمم الزراعية يف الببلد اؼبعتدلة 
اغبرارة؛ مثل مصر، أو العراؽ، أو اؽبند، أو الصُت، وأقدـ حضارات العاَف 

يت عرفها العلماء اآلف ىي حضارة مصر؛ ولذلك يبكننا أف نقوؿ إف ال
 مصر ىي أصل اغبضارة يف العاَف أصبع.

ولست أنزع يف ىذا الكبلـ نزعة وطنية، فإف العلماء اإلقبليز 
واألمريكيُت يتجهوف إُف ىذا الرأي اآلف، وأمامي اآلف كتاب ألحد علماء 

ري العاَف اإلقبليزي، يبلغ عدد أتليف ب« أبناء الشمس»اإلقبليز يُدعى: 
صفحة، يستقصي فيو اؼبؤلِّف آاثر اغبضارة اؼبصرية يف  ٔ٘٘صفحاتو 

 آسيا وأمريكا.

واؼبنطق والتاريخ يؤيداف ىذه النظرية؛ فإف اإلنساف كاف طيلة الوقت 
الذي سبق اكتشاؼ الزراعة خلًوا من أي معٌت للحضارة، وكيف يكوف 

كل األشبار واعبذور ويصيد من وقت آلخر متحضًرا من يعيش يف الغابة أي
وحًشا؟! فإف ىذه اغبياة ال تتطلب منو معرفة أية صناعة سوى صناعة 

 الصيد.

فإذا سلَّمنا أبف الزراعة ىي أصل اغبضارة بقي أف نعرؼ أف األمم 
الزراعية سبقت غَتىا؛ إذ ال بد أف واحدة منهن قد سبقت اعبميع، ولسنا 
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اؽبند أو الصُت أف إحدى ىذه األمم تساوي مصر نعرؼ من اتريخ اببل أو 
 يف قدـ اترىبها.

واالستقراء يثبت أف الثقافة اؼبصرية، من دينية وصناعية، قد خرجت 
من مصر وسارت يف صبيع آسيا، بل وصلت إُف أمريكا؛ حيث ُعرؼ 
أسلوب من التحنيط اؼبصري يف وقت كاف قد مات فيو من مصر؛ إذ  

ت عندان، على كبو ما نرى اآلف الصناعات اليت  كانت اؼبسيحية قد انتشر 
كانت فاشية يف عهد اغبروب الصليبية قد انتشر استعماؽبا اآلف بُت زنوج 

 إفريقيا الغربية الذين يصنعوف السيوؼ والدروع على طريقة الصليبيُت.

وال بد أف اغبضارة األوُف نشأت يف ببلد معتدلة اغبرارة حوؿ أحد 
اليت ىي أوؿ أنواع اغبضارة َف تكن مستطاعة يف  األهنار؛ ألف الزراعة

العصور األوُف يف ببلد شديدة اغبرارة أو شديدة الربودة.؛ ألف شدة اغبرارة 
تسرع مبو النبات واألعشاب فبل يستطيع اإلنساف السيطرة عليها، وال 
يزاؿ لؤلف سهل األمازوف يف برازيل غَت آىل ابلسكاف؛ لكثرة غاابتو 

  يقدر اإلنساف على التغلب عليها.وأحراشو اليت َف

وكذلك شدة الربودة تبطئ مبو الزرع، ويتكلف فيها الزُّرَّاع مشقة 
أكرب فبا يتكلفو الزُّرَاع يف الببلد اؼبعتدلة اغبرارة، وإمبا تنجح الزراعة يف أوراب 

 اآلف لكثرة اآلالت العصرية.

لعاَف فببلد مصر ىي أوُف الببلد اليت ظهرت فيها الزراعة يف ا
العتداؿ مناخها، وىي لذلك أوؿ قطر عرؼ اغبضارة يف العاَف؛ ألف 
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الزراعة أجربت اؼبصري على أف يعرؼ صناعة البناء )واػبزؼ ضمًنا( 
وتدجُت اغبيواف وطبَتة اػببز واعبعة والتوقيت، وىو وبتاج إُف معارؼ 
فلكية عن الشمس والكواكب، مث الكتابة لكي يضبط هبا التوقيت يف 

  خاص.تقوًن

وما زلنا كبن لآلف نشهد بصحة توقيت قدماء اؼبصريُت ابستعمالنا 
تقويبهم يف الزراعة؛ فإف السنة القبطية ىي السنة اؼبعوَّؿ عليها بُت 
الفبلحُت اآلف، ومن اغبروؼ اؽبَتوغليفية الصورية اىتدى الفينيقيوف 

 وغَتىم إُف حروؼ أجبدية انتشرت يف صبيع أكباء العاَف.

الزراعة يف مصر ُوجد ؾبتمع منظم، وُوجد نظاـ للكهنة وبوجود 
وأوقاؼ للمعابد، وصار الدين عقائد اثبتة ال تتغَت، وكل ىذه األنظمة 

« آمُت»خرجت من مصر وفشت يف الببلد األخرى، بل ردبا كانت لفظة 
الرب « آموف»اؼبنتشرة يف العاَف اآلف اليت زبتم هبا األدعية ىي نفسها لفظة 

، ويبكن أف تنطق أماف «آمن»قدًن؛ ألهنا يف اؽبَتوغليفية تكتب اؼبصري ال
 وأمُت وأموف.

وىذه ىي اغبضارة، وىي ال زبتلف عن حضارتنا الراىنة إال من 
حيث الدرجة ال من حيث النوع، فمنذ عرؼ اإلنساف الزراعة بدأت 

 اغبضارة.

أما كيف عرؼ اإلنساف الزراعة فبل يزاؿ موضع شك، وقد قيل يف 
أنو عندما كاف اإلنساف يدفن مواته كاف يضع بعض األشبار معو حىت ذلك 
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أيكلها؛ اعتقاًدا أبنو وبتاج إُف الطعاـ بعد وفاتو، فكانت البذور اليت يف 
األشبار تنمو، بل تنمو زكية ألهنا تتغذى بسماد اعبثة اؼبتوفاة، فكاف ىذا 

 اؼبوتى أيًضا.داعًيا إُف تنبيو ذىنو إُف الزراعة وإُف اإليباف أبرواح 

ومن اإليباف أبرواح اؼبوتى ترقَّى اإلنساف إُف اإليباف ابآلؽبة، وفبا يزيد 
ىذا الظن أف األمم القديبة، وبعض الطوائف اؼبتوحشة اغبديثة، كانت 
تضحي إبنساف أو دباشية وتقطِّعو أجزاء توزعها يف اغبقوؿ حىت يزكو الزرع؛ 

يعتقد اإلنساف أف الزرع ال ينمو  كأهنا ذبري على التقليد القدًن حُت كاف
إال عن واسطة ميت، وردبا ابتدأت اؼبلكية يف األرض أيًضا من ىذا 
األصل؛ ألف من دفن قريًبا لو صارت األرض حولو حرًما لو يزرع فيو ما 
يشاء، ويكوف الزرع ملكو؛ ألف روح اؼبيت اليت أنبتتو ىي روح قريبو الذي 

 ال حق ألحد عليو غَته.

حَّت ىذه الفروض عن الزراعة أـ َف تصح فإف الذي يبكن وسواء أص
اعبـز بو أف الزراعة ىي أصل اغبضارة، وأف القطر اؼبصري أوؿ ما زرع من 
أقطار العاَف، فهو بذلك أصل حضارتو، وانتظاـ الفيضاف الذي أييت بو 
النيل كل عاـ مع مواظبتو يف مواعيد ؿبددة كاف جديًرا أبف يفتح أذىاف 

 القدماء إُف قيمة اؼباء يف حياة النبات، وأبف يرشده إُف الزراعة. اؼبصريُت

ـ الصناعة وظهور اؼبعادف صارت الزراعة تتجو كبو الشماؿ  وبتقدُّ
ابلتدريج، يف أفينيقيا أواًل، مث يف ببلد اإلغريق، مث يف إيطاليا، مث يف أوراب، 

 صاعدة من اعبنوب إُف الشماؿ؛ أي من اغبر إُف الربد.



 265 

الظن أف الزراعة نشأت أواًل على عمل الرقيق، وللرِّؽِّ فضل  وأغلب
على اإلنساف؛ ألنو علمو مزاولة العمل واإلقبلع عن حياة التشرد يف 

ما يدؿ على أف اإلنساف « َنَصب»و« ُشْغل»و« َعَمل»الغاابت، ويف معاين 
 القدًن َف يكن يستسيغ العمل.

هي ال تزاؿ أساس وكما كانت الزراعة أصل اغبضارات القديبة ف
اغبضارات اغبديثة، ولكن ظهر عامل جديد يف اغبضارة، وىو الصناعة 
اليت ىبتلف أثرىا االجتماعي عن أثر الزراعة؛ فالزراعة تدعو إُف تشتيت 
العماؿ، كما ىو اغباؿ يف اؽبند ومصر، وىذا يساعد على وجود حكومات 

كاثر فيها السكاف، استبدادية، وأيًضا تتوافر فيها األقوات الرخيصة ويت
فتنتشر الفاقة بُت العماؿ الفبلحُت ؽبذا السبب، والفاقة تدعو إُف 

 االحتقار واؼبهانة، مث إُف استبداد األغنياء ابلفقراء.

أما حيث تكوف اغبضارة صناعية فإف أجور العماؿ تبقى مرتفعة 
 واألقوات غالية الثمن، وارتفاعها يدعو إُف احًتامهم؛ ألهنم ال يظهروف
دبظهر الفقر اؼبهُت، والعماؿ يتجمَّعوف حوؿ اؼبصانع ويتعاونوف على صيانة 
حقوقهم وزايدهتا، وىنا تنشأ اغبكومة الديبقراطية، ومن ىنا نفهم السبب 

 يف ديبقراطية اغبكومات األوربية.

واغبضارة األوربية تتجو اآلف كبو االشًتاكية ببل جداؿ، يساعدىا 
قراطية وكثرة اآلالت؛ فإف انتشار اآلالت على ذلك نزعة األىاِف الديب

 واؼبصانع الكبَتة ال يتفق واؼبلكية الفردية.
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 أصل الذيو

عاش اإلنساف األوؿ حقبة طويلة من الزمن قبل أف يعرؼ 
ما ىو دوف الدين من فبارسات السحر والكهانة؛ فلم 
ح لنفسو غوامض  تكن اللغة تساعده بعُد على أف يوضِّ

كَّر يف مسائل اغبياة واؼبوت، والعاَف ىذا الكوف، فإذا ف
والكوف، وما إُف ذلك من نفس وجسد وعقاب وعقاب 
وثواب، اختلطت أفكاره وارتبكت خواطره؛ ألنو َف يكن 
يف لغتو الكلمات اليت تؤدي ىذه اؼبعاين، وليس من 
اؼبمكن أف نتصور معٌت ؾبرًدا ما دمنا قبهل الكلمات اليت 

 تعرب عنو.

اإلنساف األوؿ كاف مصروًفا إُف إرضاء شهوة الطعاـ دع عنك أف ىمَّ 
والشهوة اعبنسية، وَف يكن الطعاـ وفَتًا؛ ألف الزراعة َف تكن قد عرفت 
بعد، ووسائل الصيد َف تكن أيًضا قد عرفت؛ فأوراب اليت َتِقيُت اآلف أكثر 
من ثبلث مئة مليوف نفس َف تكن تكفي نصف مليوف إنساف، أو على 

 يقطعوهنا جبااًل وأهنارًا لكي يهتدوا إُف بعض اعبذور أو األكثر مليوانً 
 اغبشرات أو الثمرات لكي أيكلوىا.

مث إف الشهوة اعبنسية يف اإلنساف والقردة أشد فبا ىي عند سائر 
اغبيواف، بل ىي يف اإلنساف أشد من القردة، كما ترى يف شعر العانة الذي 
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أصبع، والذي َف ينشأ فيو إال اختص بو اإلنساف دوف سائر حيواانت العاَف 
لفرط قواه اعبنسية، ولفًتا لؤلنظار إُف أعضائو التناسلية، والزينة اػبلفية 

 اغبمراء يف بعض القردة الدنيا ىي ؽبذا الغرض أيًضا.

فلم يكن اإلنساف يهتم إال ؽباتُت الشهوتُت، وَف يكن يفكر إال 
لصيد واالجتماع فيهما، وكانتا لذلك تستغرقاف كل وقتو، فلما عرؼ ا

 -عندئذ  =يف أشياء، وأخذ يتدرج« يعتقد»وارتقت لغتو بعض الرقي بدأ 
 من السحر إُف الوثنية، مث إُف التوحيد.

عليها عقيدة اإلنساف  وكاف اؼبوت أحد الشئوف الكربى اليت انبنت
األوؿ؛ فإف اؼبوت الطبيعي َف يكن من مألوفات اإلنساف، وكاف أكثر ما 
يرى اؼبوت عند القتل أو الًتدِّي أو الغرؽ، فيعرؼ عندئذ سببو، أمَّا أف 
اؼبوت وبصل ببل سبب فهذا ما َف يكن يعقلو؛ لذلك صار يعتقد أف 

ا وبدث لو ىذا اؼبوت اإلنساف عندما يبوت وحده بشيخوخة أو مرض إمب
بفعل إنساف بعيد عنو أراد بو اؼبرض أو اؼبوت وقبح يف ربقيق إرادتو 

 ابلسحر.

ومن ىنا نشأ السحر؛ فإف اؼبتوحشُت لؤلف يف أسًتاليا وإفريقيا 
يستأجروف ساحًرا لكي يوقع اؼبرض أو اؼبوت بعدوٍّ ؽبم بعيد عنهم، 

قاتل، فيجمع َجَراميزه والساحر وىو يؤدي ىذه اػبدمة يقلِّد حركات ال
 ويضرب بسبلحو ىذا الشخص اؼبقصود.
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ولكن اإلنساف األوؿ َف يكن يعتقد أف اؼبوت هناية اغبياة؛ وسبب 
ذلك أنو كاف يرى أحيااًن أف بعض األشخاص كاف يغمى عليهم فتظهر 
عليهم أمارات اؼبوت مث يفيقوف، وكاف أحيااًن يرى بعض اؼبوتى يف أحبلمو 

بونو كأهنم أحياء، فيتوىَّم من ذلك أف اؼبوت ال يناقض فيخاطبهم وىباط
 اغبياة، وقد نتج عن ذلك عدة أشياء:

( صار اإلنساف يُعٌت ابعبثة ويقدـ ؽبا الطعاـ معتقًدا أف صاحبها حي، ٔ)
 فنشأ من ذلك صناعة التحنيط وفكرة القرابف والتضحية.

ن آذوا القبيلة أو ( عندما كاف يبوت عدوُّه أو أحد كبار اجملرمُت الذيٕ) 
العشَتة، كاف ىبشى أبسهم بعد اؼبوت، فكاف يقيد أيديهم وأرجلهم 
إذا ماتوا، أو كاف يضع فوقهم ركاًما من األحجار حىت ال يستطيعوا 

 القياـ من ربتها، فنشأت من ذلك صناعة القبور مث اؼبعابد.

بوبُت، ( عندما كاف يبوت رئيس العشَتة أو القبيلة، أو أحد األبطاؿ احملٖ)
أو الذين كاف ىبافهم ووبًتمهم يف حياتو وينظر إليهم كأهنم ضباة 
القبيلة، كاف يستمر على احًتامهم بعد اؼبوت، ويذكرىم ىو وذريتو 

 من بعده، فيصَت ىؤالء األبطاؿ آؽبة، وتصَت قبورىم معابد تُزار.

أتكل،  ( كانت اعبثة تَػْبلى فيزوؿ فمها ويداىا، فيعرؼ أهنا ال يبكنها أفٗ)
ـ لو الطعاـ، ومن ىنا نشأت  فيضع شبًها من الطُت أو اغبجر ويقدِّ

 صناعة األصناـ والتماثيل، بل الفنوف اعبميلة األوُف.
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ولكن ىنا هبب أف نذكر أف للفنوف اعبملة أصبًل آخر، وىو السحر؛ 
فإف بعض السحرة إذا أرادوا أف يؤذوا أحًدا صنعوا سبثااًل لو من الطُت مث 

اعتقاًدا أبف ما وبصل للتمثاؿ وبصل لصاحبو )وىذا سحر التقليد قتلوه؛ 
أو احملاكاة(، وعلى كل حاؿ، هبب أف نعترب ىذين األصلُت يف نشأة الفنوف 

 اعبميلة.

وقد كاف اإلنساف األوؿ أيكل بعض أعضاء اؼبوتى اؼبشهورين لكي 
اف وبصل على قوهتم، وكاف يفعل ذلك أيًضا دبن يقتلو من األعداء إذا ك

يعتقد فيو القوة والبأس، ومن ىذه العادات نشأت فكرة التقمُّص وفكرة 
ا؛ أي بعد فبارسة تلك العادة مدة  الروح، والغالب أهنا نشأت متأخرة جدِّ

 طويلة.

ومعظم اؼبتوحشُت الذين يعرفوف اآلؽبة ال يعرفوف عقيدة الشيطاف، 
ارسية، وعلى  وىذا يدؿ على أف ىذه الفكرة حديثة العهد، وردبا كانت ف

كل حاؿ فلفظة شيطاف عربانية، لعلها مشتقة من سيت )شيت( إلو الشر 
 اؼبصري، وإبليس التينية )ذايبولوس(.

أما خروج اإلنساف من الوثنية إُف التوحيد فيحتاج إُف شرح طويل، 
وإمبا خبلصة ما يقاؿ إف التوحيد نشأ عند األمم اليت ال ربسن صناعة 
البناء والتماثيل واألصناـ؛ ولذلك ظهر بُت األمم البدوية اليت تعيش يف 

ؿ اػبياـ؛ مثل اؽبكسوس واإلسرائيليُت والعرب، واألغلب اؽبكسوس ىم أو 
من آمن إبلو واحد هبدونو يف كل مكاف يًتحلوف إليو، وال وبتاجوف إُف 
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سبثيلو يف صنم يرىقهم ضبلو ونقلو، أما األمم اؼبتحضرة فكانت ذبيد صناعة 
األصناـ، تنحتها من اؼبرمر فتخلب أفئدة اؼبتعبِّدين، وكانت ؽبا ىياكل 

ا أف ت روج بينها فكرة اثبتة عليها كهنة وؽبا أوقاؼ، فكاف من الصعب جدِّ
 التوحيد.
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 تطور اللباس

ليس اتريخ اللباس عند اإلنساف سوى اتريخ الزينة 
واغبلي؛ فإف اإلنساف َف يلبس اللباس يف أوؿ أمره اتقاء 
للربد واغبر، وإمبا ىو قصد منو إُف الزينة فقط، وىذا ىو 

 -مثل الفوهبيُت  -حاؿ صبيع اؼبتوحشُت اآلف؛ فبعضهم 
اللباس قط يف اترىبهم، وال ىم يف حاجة إليو َف يعرفوا 

 اآلف مع صرامة اعبو الذي يعيشوف فيو.

وكبن إذا نظران اآلف إُف لباس السيدات عندان أو عند الغربيات 
وجدان أف الزينة ىي العامل األكرب يف انتقاء الزي، وأف احملل الثاين للفائدة 

ال يزاؿ يف لباسنا شيء   الصحية أو ال ؿبل ؽبا على اإلطبلؽ، وكبن الرجاؿ
كثَت من الزينة اػبالية من أية منفعة لنا، كما نرى يف الطربوش األضبر 

 وَعَذبتو السوداء، ورابط الرقبة، واألزرار العديدة، واػبوامت وغَتىا.

ولذلك فالكبلـ عن تطور اللباس ىو يف أكثره شرح لضروب الزينة 
اآلف، وأكرب ما يبعث اإلنساف  اليت تزيَّن هبا اإلنساف من أقدـ عصوره إُف

على الزينة ىو ظهور اؼبرأة دبظهر يلفت إليها نظر الرجل ويستدعي 
إعجابو، وظهور الرجل دبظهر يلفت إليو نظر اؼبرأة؛ ألنو َف يكن يف العاَف 

أىم من العبلقة اعبنسية اليت  -بعد الطعاـ  -شأف عند اإلنساف القدًن 
قة اليت تشغل عقلنا الكامن )الباطن( تربط النساء ابلرجاؿ، فهذه العبل



 254 

اآلف، واليت ىي مبعث أكثر خواطران وأحبلمنا، كانت كذلك عند اإلنساف 
األوؿ، بل كانت أشد من ذلك؛ ألف مشاغلو كانت ؿبدودة ابلنسبة إُف 

 مشاغلنا، فكاف أكثر اجًتاره الفكري خاصِّا ابلشهوة اعبنسية.

ضاءه التناسلية ال يدفعو إُف فالَوْزرَة اليت يغطي اؼبتوحش هبا أع
وضعها اغبياء من الناس، بل ىو يقصد منها إُف لفت نظر األنثى إليو، 
وكذلك اغباؿ يف الوزرة اليت تضعها اؼبتوحشة، وىذا ىو السبب يف أف ىذه 
الوزرة ال تزيد أحيااًن عن أف تكوف عقًدا من الودع والصدؼ ال ىبفي شيًئا، 

اؼبعاين اغبديثة اليت أنتجها التمدُّف، واليت ال  بل يؤكِّد معٌت؛ فاغبياء من
 يعرفها اإلنساف اؼبتوحش أو اغبيواف، بل الذي أوجدىا ىو اللباس.

وىو عضو التناسل يف اؼبرأة، وال « اغبيا»مشتقة من « اغبياء»وكلمة 
بد أف اإلنساف عند بدء خروجو من اغبالة اغبيوانية كانت بشرتو مغطاة 

د من شعره إال ابلتدريج، بل ىو َف يتجرد منو سباًما ابلشعر، وىو َف يتجر 
 لآلف.

العامل األكرب يف ىذا التجرد؛ فؤلمر « االنتخاب اعبنسي»وردبا كاف 
ما قاـ يف ذىن الرجاؿ منذ زماف بعيد أف اؼبرأة اؼبتجردة من الشعر أصبل 
من اؼبرأة الكاسية بو، فصارت أقل النساء شعًرا أكربىن أوالًدا، وىؤالء 

ألوالد يرثوف أمهم يف قلة الشعر، وما وبدث يف اؼبرأة ينعكس أثره حبكم ا
الوراثة يف الرجل، فيتجرد الرجل أيًضا من الشعر، وإف كاف ذبرده أخف من 
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ذبرد اؼبرأة )على كبو ما ظهرت الثدايف يف صدر الرجل تبًعا لظهور الثديُت 
 يف صدر اؼبرأة(.

وىي أف اغبياء ليس أصبًل ومن ضروب الزينة اليت تؤيد نظريتنا، 
للباس، أف الشعر ينمو حوؿ األعضاء التناسلية عند الرجاؿ والنساء دوف 
سائر قرابتنا من القردة العليا؛ فهذا الشعر حديث العهد، وىو ال يقصد 

 منو إال لفت النظر وابتعاث اػبواطر اعبنسية يف األنثى والذكر.

صطبلء هبا من األسباب وقد تكوف معرفة اإلنساف ابلنار وتعوده اال
اليت دعت إُف زواؿ الشعر أو قتلتو؛ فالنار تؤدي وظيفة الشعر يف الدؼء، 

 مث ىي تؤذي الرجل الشعراين، وقد تؤدي إُف احًتاقو.

ومن ضروب الزينة اليت يبارسها اؽبمج اآلف، وردبا كاف أسبلفنا 
ثبت يبارسوهنا أيًضا، ربزيز الوجو واعبسم، ولعل األصل يف ذلك أف ي

اإلنساف أنو قد سبرَّس ابلقتاؿ وُجرِح، على كبو ما يفخر الطلبة يف اعبامعات 
 األؼبانية اآلف دبا تركتو اؼببارزات من اعبراح يف أجسامهم.

ومن ضروب الزينة أيًضا صبغ الوجو بصبغة ما؛ فاؽبمج يف أسًتاليا 
(، يبضغوف ورؽ اليوكالبت )الذي يسمى يف مصر خطأ ابلكافور -مثبًل  -

مث يدلِّكوف دبضاغهم بشرهتم، فتكتسب بذلك لواًن أخضر، واألصباغ اليت 
 تستعملها النساء اآلف ال ربتاج إُف شرح.



 256 

ومن التحزيز واإلصباغ نشأ الوشم الذي ال يزاؿ يبارسو اؼبتوحشوف 
يف إفريقيا وغَتىا، واؼبنحطوف من اؼبتمدنيُت يف ببلدان؛ فالوشم ىو ربزيز 

 الصباغ. يف اعبسم يوضع فيو

وبعض الزينة لو قيمة سحرية؛ فبعض نسائنا يتزيَّنَّ حِبْلية قبيحة من 
، وكذلك يفعل اؼبتوحشوف فيحملوف على «كف مرًن»الذىب تُدعى 

 صدورىم يًدا أو سنِّا يتونبوف أهنما ترداف عنهم عادية األرواح البشرية.

اآلف، ولكن كل ىذه الزينة َف تكن لتؤدي إُف اللباس الذي نعرفو 
والذي صار فيو معٌت الوقاية من اغبر والربد، واألصل يف اللباس ىو يف 
األغلب عادة الرجاؿ الذين فازوا يف صيد أحد اغبيواانت يف وضع فروه أو 
جلده على أكتافهم؛ للفخر والتزيُّن أماـ الرجاؿ والنساء؛ فمن صاد 

سالتو وقوتو، حيوااًن مفًتًسا؛ كاألسد أو البرب، ضبل جلده شهادة على ب
فيغطيو الرجاؿ وتعجب بو النساء، ويبقى وبمل ىذا اعبلد كل يـو ؽبذه 
الغاية، وينافسو آخر يف ىذا العمل حىت يصَت ضبل اعبلود أو الفراء سنَّة 

 متبعة عند اعبميع، مث تعرؼ قيمتها بعد ذلك يف الدؼء.

وقد مضى دىر طويل واإلنساف يلبس جلود اغبيواف قبل أف يعرؼ 
 نسوجات؛ فإف ىذه كانت ربتاج قببًل إُف الزراعة، وإُف عدة فنوف أخرى.اؼب

 

  



 255 

 تهازع البقاء يف عصرنا

ال يبكن أف يكوف تطور دوف أف يكوف ىناؾ تنازع بقاء، أو ما يقـو 
 مقاـ ىذا التنازع من انتخاب صناعي مقصود.

تتغالب مثبًل، حيواانتنا الداجنة ال تتنازع البقاء؛ أي إف أفرادىا ال 
على العيش والتناسل، ولكننا مع ذلك ننتخب منها ما نرغب يف نسلو 
ولبصصو للفحلة، فيحدث عندئذ التطور؛ تظهر أواًل سبلالت جديدة، مث 

 يشتد التباين بُت ىذه السبلالت حىت تصَت أنواًعا جديدة.

وكذلك اغباؿ يف اإلنساف يف اغبضارة الراىنة؛ فقد أصبح دبثابة 
جن ال يتنازع أفراده على البقاء والتناسل إال تنازًعا ضعيًفا قليل اغبيواف اؼبد

األثر يف تطوره، دع عنك أنو ليس بُت أفراده انتخاب صناعي، وإليك 
 إيضاح ذلك: 

( كاف اإلنساف األوؿ ال يعرؼ الزراعة، فكاف يلقى اؼبشاؽ يف االىتداء ٔ)
ألف إُف طعامو، وكاف القطر اؼبصري ال يسع أكثر من طبسُت 

نفس، كلهم يستعمل ذكاءه وقوتو وشجاعتو للحصوؿ على طعامو 
من الغاابت، فلم يكن مثَّ ؾباؿ ألف يعيش يف ىذا الوسط رجل 

 يشوب جسمو أو قلبو أو عقلو أي ضعف.
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وكاف كل إنساف يبذؿ جهده لكي وبصل على قوتو، أما اآلف فإنو يعيش يف 
رسوىا أبيسر ؾبهود، مليواًن قد تعلَّموا الزراعة وما ٕٕمصر كبو 

فاجملاؿ واسع لعدد كبَت من الضعفاء ألف يعيشوا. وقل مثل ذلك يف 
صبيع أكباء العاَف اؼبتمدف؛ فاؼبعيشة اآلف أيسر فبا كانت يف زمن 

 البداوة األوُف، وىذا هبعل تنازع البقاء أضعف فبا كاف.

ع الذكور؛ ( َف يكن اغبصوؿ على امرأة يف الزمن القدًن أمًرا متاًحا عبميٕ)
إذ كاف أقوى العشَتة يستأثر جبميع النساء، مث ؼبا ُعرؼ السيب كاف 
شجعاف القبيلة وحدىم وبصلوف على النساء، فكاف التناسل 
ؿبصورًا مقصورًا على الشجعاف واألقوايء وذوي اغبيلة يف بلوغ 

 الرايسة.

وىذه اغباؿ ال تزاؿ جارية بُت اؼبتوحشُت لآلف، وىي تؤدي إُف بقاء 
ألقوى األشجع، وفناء األضعف األجنب، ولكننا قبد خبلؼ ذلك ا

بُت اؼبتمدنُت؛ فإف كل إنساف بصرؼ النظر عن ضعفو يتزوج اآلف 
ا ال يعتد هبا، فالزواج بُت اؼبتدنُت  وينسل إال يف حاالت قليلة جدِّ

 يعوؽ التطور؛ ألنو يطبع األجياؿ القادمة بطابع األجياؿ اغباضرة.

يف زمن البداوة األوُف يساعد على بقاء الشجعاف ( كاف القتاؿ ٖ) 
واإلكثار من نسلهم؛ إذ َف يكن يقاتل الرجل إال من أجل اغبصوؿ 
على امرأة، فإذا انتصر كاف انتصاره شهادة لو بتفوقو، وكاف حصولو 
على اؼبرأة وسيلة ألف ينشر خصاؿ التفوؽ يف ىذه اعبماعة اليت 
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ك وبصل؛ ألف اغبروب ينتسب إليها، أما اآلف فإف عكس ذل
اغباضرة تفٍت شباب األمة اؼبنتقى، حىت قيل إنو عندما مات انبليوف 
نقصت قامة الفرنسي؛ لكثرة من ماتوا يف حروبو وكانوا منتقُت من 

 طواؿ القامات.

( كاف اإلنساف األوؿ ال يعرؼ شيًئا من ضروب العناية ابؼبريض، فكاف  ٗ) 
من حيوية أصلية، فكانت كل مريض يهلك أو يشفى بقوة ما فيو 

األمراض لذلك قليلة، وصبيع أفراد القبيلة يف حيوية اتمة، أما اآلف 
فإف اؼبريض يعيش بُت ظهرانينا ويبكنو أف يتزوج وينسل نسبًل ضعيًفا 
مثلو، فينتشر الضعف يف األمة، وما يقاؿ يف ضعيف اعبسم يقاؿ 

كبلنبا يف أيًضا يف ضعيف العقل؛ فإف األبلو أو اؼبغفل يعيشاف  
اغبضارة الراىنة وينسبلف، ونبا لو كاان يف البداوة األوُف ؼبا عاشا 
يوًما واحًدا؛ فإف الغابة دبا فيها من ثعابُت ووحوش وحشرات، بل 

 وإنساف أيًضا، ال تتسع ألف يعيش فيها أبلو أو مغفل أو مريض.

مُت ( يف اغبضارة الراىنة شيء من االنتخاب الصناعي يف معاقبة اجملر ٘)
ابعتقاؽبم يف سجن أو بقتلهم، ويف كلتا اغبالتُت يبتنع نسلهم إما 
جزئيِّا وأما كلًيا، وليس شك أف بعض دوافع اإلجراـ اغباضرة كانت 
السبيل إُف التفوؽ يف األزمنة القديبة، ولكن أكثرىا يرجع إُف ضعف 
األعصاب ضعًفا يؤدي أحيااًن إُف أتزُّمها، وإُف نزوات جنونية من 

حة اعبماعات البشرية أف زبلص منها؛ فعقاب اجملرمُت، حىت مصل
مع اعتبار اعبرائم اليت ربدث من اؼبظاَف االقتصادية، ال يزاؿ عامبًل 
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من عوامل بقاء األصلح يف األمم؛ واألصلح اآلف ىو الرجل اؽبادئ 
األعصاب الذي راَض نفسو على العمل يف خدمة نفسو وخدمة 

 األمة.

بعبارة أخرى عوامل الرقي يف اإلنساف قليلة، بل فعوامل التطور أو 
تكاد تكوف معدومة، خببلؼ اغباؿ بُت اغبيواف والنبات الربيُت أو بُت 
اؼبتوحشُت أنفسهم، وىذا ما دعا العلماء إُف أتسيس علم اليوجنية؛ أي 
علم إصبلح النسل؛ فإهنم ؼبا وجدوا االنتخاب الطبيعي قد وقف فعلو بُت 

ما يقـو مقامو، فكاف ذلك االنتخاب الصناعي بسنِّ  الناس عمدوا إُف
 قوانُت التعقيم اليت سبنع غَت األكفاء من التناسل، وإف َف سبنع زواجهم.
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 إنساى املستقبل

لو أف إنسااًن من عاَف آخر زار األرض قبل كبو مئيت مليوف 
سنة، حُت َف يكن يف البحار سوى األظباؾ وما ىو أدىن 
منها من اغبيواف، وَف يكن على اليابسة شيء من اغبيواف 
مطلًقا، أو كاف هبا بعض اغبشرات، مث قيل لو إنو بعد 

، مئيت مليوف سنة ستتحوؿ زعانف األظباؾ إُف أيد وأرجل
وتصَت مثانتها رئة تتنفس هبا اؽبواء مباشرة، مث ىبرج 
السمك إُف اليابسة فيمشي ويتسلق األشجار، مث تصَت 

لظن أف ىذا  -ىذه األيدي أجنحة فيطَت يف اؽبواء 
 الكبلـ ىو غاية السخف بل العتو.

نقوؿ ىذا ربذيًرا للقارئ حىت ال يستبعد شيًئا يقاؿ عن مستقبل 
السنُت اآلتية؛ فإف التطور َف يقف، وإف كانت وجهتو اإلنساف بعد مبليُت 

 قد اختلفت عما كانت قبُل يف اإلنساف.

فاإلنساف كاف وقت بداوتو خاضًعا كل اػبضوع لتنازع البقاء؛ 
ُيستأصل منو ضعيف اعبسم أو العقل أو العاطفة ويعمل االستئصاؿ لرقيِّو، 

منو كاف مقضيِّا مث طرأت عليو اغبضارة فَسُهل العيش على عدد كبَت 
 عليهم لو أهنم كانوا يعيشوف بغَت وسائل الزراعة اليت يسَّرهتا ؽبم اغبضارة.
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وقد كانت وجهة التطور قبل أف يتحضَّر اإلنساف تنحو كبو ترقية 
جسمو وعقلو إبحداث تعديبلت فسيولوجية يف تركيب أعضائو حىت يوافق 

أو النبات اآلف، الوسط الذي يعيش فيو، على كبو ما وبدث للحيواف 
ولكن عندما بدأ اإلنساف يتحضر صار يسيطر ىو على الوسط بداًل من 

 أف ىبضع لو.

كاف اإلنساف يف حاؿ البداوة أو يف اغباؿ اغبيوانية السابقة إذا اشتد 
الربد وقسا على األجساـ ابدت منو أفراد حبكم االنتخاب الطبيعي؛ فمن  

ن كاف يقوى ألي سبب آخر على كاف كاسًيا ابلشعر أكثر من غَته، أو م
ربمل الربد، عاش وأنسل وأورث نسلو صفاتو يف حُت كاف يبوت غَته، أما 
يف اغبضارة اآلف فإنو عند اشتداد الربد وبمي نفسو دبنزؿ أيوي إليو بفراء 
 اغبيواف أو اؼببلبس اؼبنسوجة من النبات، وقل مثل ذلك يف سائر األشياء.

سط اآلف عمد إُف عقلو ليفكر يف تغيَته فاإلنساف إذا َف يوافقو الو 
حىت يوافقو، يف حُت أف الوسط كاف قديبًا يؤثر فيو ويعمل على تعديل 
جسمو دبا يوافقو، ولو كاف كل منا يستعمل عقلو يف جعل الوسط موافًقا لو 

 -عندئذ  -ؼبا كانت اغبضارة عائًقا عن التطور، وكل ما يكوف يف األمر 
ن اعبسم إُف العقل، ولكن اغبقيقة أف واحًدا يف أف التطور كاف ينتقل م

اؼبليوف تقريًبا يهديو ذكاؤه إُف طريقة للتغلب على الوسط فيستفيد منها 
 سائر اؼبليوف بدوف أف تكوف ؽبم أية ميزة تستدعي بقاءىم.
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فاغبضارة أعاقت التطور بعض الشيء، ولكنها َف تَػُعْقو كل اإلعاقة؛ 
تل منا أفراًدا ابلسجن والتشريد واؼبرض والبلو، إذ ال يزاؿ تنازع البقاء يق
 ويبقي على أفراد آخرين.

مث هبب أالَّ ننسى أف حالة الوجداف )الوعي( ىي حاؿ جديدة يف 
اإلنساف، ليس ىناؾ ما يدؿ على أهنا موجودة عند اغبيواانت العليا إال 
 دبقدار يسَت؛ فنحن نشعر دبا نفعل، ونشعر بوجود شخصي؛ لنا أمس ولنا
غد، بل منا من يسرؼ يف اإلحساس حبالة الوجداف ىذه ووبسب ؼبا بعد 

 اؼبوت وىبرؼ.

فهذا اإلحساس؛ أي إحساس الوجداف أبنفسنا، ال يشعر بو أي 
حيواف، وىو آخذ يف االزدايد فينا، وسيخرجنا يف اؼبستقبل من حياة 

 الغريزة اإلنسانية إُف حياة التعقُّل والقصد.

وىو األقل  —م الغريزة، وإف كاف بعضنا فنحن اآلف نتناسل حبك
حبكم عقلو، ولكن حكومات اؼبستقبل ستعرؼ قيمة التناسل فتجعل  —

قاعدتو القصد ال الغريزة، وتقصره على فئة خاصة من الناس ذبد فيها ما 
ترغب يف أف ربصل عليو الذرايت القادمة، فإذا بلغ بنا الوجداف أف نضع 

داًل من أف قبري فيو اعتباطًا بوحي التناسل موضع القصد والنظاـ ب
الغريزة، كاف لنا منو يف اغبضارة من االنتخاب الصناعي ما يقـو مقاـ 
االنتخاب الطبيعي يف اغباؿ اغبيوانية القديبة، بل يف حاؿ البداوة 
اإلنسانية، وعندئذ يرتَّب الزواج بطرؽ تضمن رقي اإلنساف السريع، 

اآلف، ولكن ُعرؼ منها قانوف  وليست قوانُت الوراثة معروفة كلها
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، وىو ببل شك أقوى أداة يف اؼبستقبل إلهباد السبلالت اعبديدة «مندؿ»
 من اإلنساف، وإف كانت ال تزاؿ أشياء كثَتة منو ؾبهولة.

وليس يبكن اعبـز بنوع الزواج يف اؼبستقبل البعيد، وىل هبري على 
يف كل حاؿ ىو مقًتح أفبلطوف أو مقًتح صباعة أونيدا، وإمبا الغرض 

 أتصيل اإلنساف كما تؤصَّل اغبيواانت أو النبااتت اآلف.
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)قانوف مندؿ، وىو أىم ما ُعرؼ يف الوراثة؛ خبلصتو أنو إذا تبلقح حيواانف كانت بعض صفات 
أحدنبا غالبة يف النسل على صفات اآلخر، ولكن إذا تبلقح أفراد ىذه النسل ظهر نسلهما بنسبة 

قبد أننا إذا ألقحنا خنزيًرا أسود من سبللة سوداء خالصة  -مثبًل  -ا الشكل ال تتغَت. ففي ىذ
خبنزيرة بيضاء من سبللة خالصة، كاف اعبيل األوؿ أسود ىجينا؛ ألف صفة « من خنازير اؽبند»

السواد ىي الغالبة، فإذا القحنا بُت أفراد ىذا اعبيل األوؿ ظهر النتاج ىكذا يف اعببل الثاين: واحد 
ع السود َف ينسل أبيض، وواحد أبيض خالص إذا تبلقح مع البيض َف أسود خالص، إذا تبلقح م

 ينسبلف كما أنسل اعبيل األوؿ(« يف الوسط»ينسل أسود، مث اثناف ىجاف 
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وال شك يف أف تقوية العقل وتنقية العواطف وصحة اعبسم من 
الصفات اليت سيتجو إليها نظر اؼبربُِّت لئلنساف، ويبكننا أف ننظر إُف إنساف 
اؼبستقبل بعُت اػبياؿ، فنجد أضخم ما فيو رأسو؛ فهو يقـو على جسمو  
كالبلُّوف الكبَت فوؽ عنق قصَت ضخم وأكتاؼ قوية، أما اعبسم فيكوف 

ا ضامر البطن كبيف األطراؼ، وستزوؿ من القدمُت أصابعهما كما قصَتً 
 زالت من بعض القردة )األورانج أواتف( أظافرىا.

أما من حيث العواطف، فإنساف اؼبستقبل سيختلف عنا اختبلفًا كبَتًا؛ 
ألف الغرائز ستضعف فيو إُف حد االنعداـ تقريًبا، فهو لن يعرؼ اغبب أو 

 و سيتناسل عن عقل ال عن غريزة.الغضب أو اػبوؼ؛ إذ ى

أما الغضب واغبقد واػبوؼ والغيظ فهي صفات صائرة إُف الزواؿ 
القريب؛ ألنو لن يعود ؽبا فائدة يف اؼبستقبل؛ فقد كانت ىذه الصفات تنفعنا 
يف اؼباضي يف حياة الغابة، فكاف اػبوؼ إنذارًا للفرار، وكاف الغيظ وبرؾ فينا 

 نا، وكاف الغضب ىبيفو ويرده عن أذاان.الرغبة يف التغلب على خصم
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 )سبثاؿ آدـ كما زبيلو اؼبثَّاؿ أبستُت األمريكي(
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 وستقتصر نبـو إنساف اؼبستقبل على درس ىذا الكوف والتملي
جبمالو واكتشاؼ ؾباىلو، ومن يدري لعلو يفتح فتًحا جديًدا يف أحد العواَف 
األخرى، أو لعلو يعرؼ لغة يتخاطب هبا أفراده وىم سكوت ببل حاجة إُف 
ألفاظ، بل ببل حاجة إُف اقًتاب األشخاص. وكل ىذا خياؿ، ولكنو خياؿ 

نعرؼ أف ُيستضاء فيو ابلتطور اؼباضي واألحواؿ اغباضرة؛ فمن التطور 
 بعض اغبواس اػبمس ارتقى يف اإلنساف أكثر من ارتقائو يف أي حيواف.

مثاؿ ذلك: الذوؽ والنظر، فبعض الطيور أبعد نظًرا منا، ولكن 
نظرىا غَت دقيق؛ ألهنا تنظر بعُت واحدة وال ذبمع نظر العينُت إُف جهة 
واحدة، مث ىي سيئة الذوؽ. وكبن أضعف من بعض اغبيواف يف حاسيت 

سمع والشم، بل يف حاسة اللمس أيًضا، وىذه اغبواس الثبلث األخَتة ال
زبدـ الغريزة أكثر فبا زبدـ العقل؛ ولذلك فاألغلب أهنا صائرة إُف الزواؿ 
يف اإلنساف الذي سيكوف ُجلُّ اعتماده يف اؼبستقبل على النظر، إال إذا 

دث بُت ارتقت فيو اغباسة اؼبوسيقية فارتقى لذلك ظبعو، على كبو ما ح
 الطيور.

مث ليس يبعد أف تنشأ حواس أخرى؛ كاإلحساس عن بعد مثبًل، وىو 
ما يدَّعيو بعض الناس اآلف؛ فقد تكوف ىذه الدعوى صحيحة، وىي إذا  
كانت صحيحة فإهنا تنشأ يف أفراد قبلئل، مث تعمُّ بُت البشر على كبو ما 

 نرى أانًسا يولدوف اآلف وليس يف أقدامهم أظافر.
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ا إف اغبضارة تعيق تطور جسم اإلنساف وعقلو بعض اإلعاقة؛ وقد قلن
فالرجل السيئ الذاكرة يتذكر األشياء بكتابتها يف دفًت، والرجل الضعيف 
النظر يبكنو أف يقّوِيو ابلنظارة، وكبلنبا ينسل وينشر نقيصتو يف النوع 
 البشري، يف حُت أف اغبدأة السيئة البصر سبوت جوًعا، والغزاؿ البطيء يف

 عدوه ال يستطيع البقاء أماـ الوحوش اليت حولو.

إُف  —كما قلنا أيًضا   —ولكن الناس يف اؼبستقبل سيعمدوف 
القصد يف التناسل، فلن يكوف التناسل حقِّا مشروًعا لكل إنساف، بل 
يقصر على ذوي الكفاايت اعبسمية واػبلقية والذىنية، وىناؾ يف عصران 

قصُت يف الكفاايت حىت ال يتناسلوا، وإف كاف أمم كثَتة تعمد إُف تعقيم النا
ىذا التعقيم ال وبوؿ دوف الزواج؛ ولذلك ال خوؼ على اإلنساف من 

 اغبضارة، فإف فيها الداء والدواء مًعا.
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)إنساف اؼبستقبل = رأس ضخم، وزايدة يف قوة النظر وحدتو، مع ضعف أو زواؿ اغبواس األخرى، 
 وي الفقار غبمل الرأس الضخم(وقامة قصَتة، وجسم أملط متكتل ق

ونستطيع أف نبصر يف إنساف اؼبستقبل، بعد كبو مئة ألف سنة أو 
 أقل، ىذه الصفات التالية:
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سنتيمًت مكعب، وىو  ٕٓٓٓو ٓٓٛٔ( دماغ كبَت يًتجح ذبويفو بُت ٔ)
س. ـ يف اؼبتوسط، وسيصل اإلنساف  ٓ٘ٗٔاآلف يف اؼبتوسط كبو 

عٌت بو اجملتمعات البشرية القادمة؛ إُف ىذه اغباؿ ابنتخاب صناعي تُ 
ألف زايدة الدماغ تعٍت زايدة الذكاء، وأكرب ما يعمل لزايدة الذكاء 
وتكبَت الدماغ ىو زايدة اؼبعارؼ البشرية اليت ستتطلب زايدة يف 

 خبلاي الدماغ.

( سيتسع حوض اؼبرأة ويزداد كفبلىا بذلك حجًما؛ كي يبر اعبنُت ٕ) 
 عائق من ضيق اغبوض.)بعد زايدة رأسو( دوف 

( زواؿ أصابع القدمُت ابشتباكها واكتسائها ابللحم؛ ألنو َف تعد لنا أية ٖ) 
 منفعة منها، وىذا ابلطبع بعد زواؿ األظافر الذي ابتدأ منذ اآلف.

( صغر الفكُت، وزواؿ ضرس العقل، واندغاـ بعض األسناف األمامية ٗ)
 اؼبضغ.مع صغر حجمها؛ ألننا لن كبتاج إال إُف أقل 

( يزيد النقص يف حواس الشم والسمع واللمس إُف ما يقارب الزواؿ، ٘) 
بل إف الشم قد أوشك أف يزوؿ منا، ولكن النظر يزداد قوة ودقة، 

 وقد يبقى السمع حاسة أنيقة لنفهم النغم واللحن.

( يضمر البطن، وردبا تزوؿ اؼبعدة والقولوف؛ )أي اؼِبعى الكبَت( ويبقى ٙ) 
َت فقط للهضم؛ ألننا لن كبتاج إُف خزف الطعاـ أو اؼبعي الصغ

 نفايتو؛ وكذلك سنقنع من الطعاـ ابغبجم الصغَت والغذاء اؼبركَّز.
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( سيزوؿ الشعر عن أجسامنا دبا يف ذلك الرأس والوجو، فيصبح وجو ٚ) 
الرجل أملط كوجو اؼبرأة، وكذلك جسمو، بل كذلك رأس اؼبرأة 
سيخلو من الشعر، والصلع عندان ىو بداية اػبطة التطورية اليت 

 ستنتهي ابؼبلط التاـ.

اـ ( ستقصر القامة وتزداد فقرات العنق والظهر متانة، وكذلك عظٛ) 
 الصدر والكتفُت؛ لكي ربمل الرأس الكبَت.

( ردبا يكوف التفاىم بُت األشخاص بلغة تلقائية غَت منطوقة يف األكثر ٜ) 
 إُف جنب اللغة اؼبنطوقة يف األقل.

 

 

 

 

  



 253 

 تشارلس دارويو

تُعزى نظرية التطور إُف داروين، حىت إهنا كانت تسمى 
ينتسب  كأهنا مذىب ديٍت« الداروينية»إُف وقت قريب 

إُف إماـ معُت، ومن حق القارئ أف يعرؼ شيًئا عن 
ترصبة ىذا اؼبفكر العظيم؛ ألنو ال يبكِّن مؤلًَّفا أف ينفصل 
من مؤلفاتو؛ إذ ىي تصطبغ وفق مزاجو وذكائو، وقبل  

 كل ذلك وفق العوامل الثقافية اليت تعاصره.

و ينتسب تشارلس داروين إُف أسرة اشتهرت ابلذكاء؛ فإف جده ألبي
الذي عاًف نظرية التطور ابلذات، وحاوؿ أف يصل إُف حل « أرازموس»ىو 

« معبد الطبيعة»لعقدهتا؛ أي أصل األنواع، ولو مؤلفات يف النبات؛ مثل 
، وكبلنبا يتسم ابلنظرة الشاملة والنزعة التعميمية «اغبديقة اليواننية»و

 اللتُت تربزاف يف مؤلفات حفيده.

اػبزاؼ العظيم الذي ال تزاؿ « ويدجود»أما جده ألمو فهو 
مصنوعاتو من األطباؽ والزىرايت تباع ربًفا غالية يقتنيها األثرايء للفخر، 

 ويعرضوهنا يف مناظرىم للضيوؼ.

ين يعرؼ القارئ أف الًتاث الذىٍت الذي ورثو  ومن ىذين اعبَدَّ
 داروين من عائليت أبيو وأمو َف يكن فبا يستهاف بو.
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وحصل على التعليم اؼبألوؼ يف مدارس  ،ٜٓٛٔوولد داروين يف 
الطبقة اؼبتوسطة، مث التحق جبامعة أدنربه كي ىبرج طبيًبا، ولكنو بعد سنتُت  
كف عن التحصيل؛ نفورًا من الطب، مث انتقل إُف جامعة كمربدج كي ىبرج 
قسيًسا، مث كف أيًضا عن التحصيل، وكاف طيلة أايمو يف ىاتُت اعبامعتُت 

اليت صارت بعد ذلك رسالة حياتو وغاية وجوده يف ىذه  متعلًِّقا هبوايتو
 الدنيا، وىي دراسة اغبيواف والنبات.

دبعناه العصري فبا يُدرس يف ىاتُت اعبامعتُت، وَف « العلم»وَف يكن 
تكن لو شهادة دراسية؛ ولذلك حصل داروين على دبلـو اآلداب، 

 بكلوريوس مث ماجستَت يف األدب.

ن َف ينتفع بتااًت ابعبامعة، وزببُّطو بُت الطب ومن ىنا نفهم أف داروي
والكهانة يدؿ على تبلبل ذىنو وتسكعو يف الثقافة، كما نفهم أنو َف يكن 
ؽباتُت اعبامعتُت أي فضل يف اىتدائو إُف نظرية التطور، وكل ما يذكره 

يف اعبامعة، وأنو كاف يسدِّده ويرشده « األستاذ ىنسلو»داروين أنو عرؼ 
شرات والنبااتت النادرة، ويذكر زمبلء داروين يف شبابو أنو كاف يف صبع اغب

مغرًما جبمع اغبشرات، وكاف ىبرج يف رحبلت خاصة يبحث فيها عن 
 النبااتت الغريبة يف البحر واليابسة.

أف أعدت اغبكومة الربيطانية سفينة الرتياد اؼبياه  ٖٔٛٔوحدث يف 
وتدرس تياراهتا مع الوقوؼ على  احمليطة أبمريكا اعبنوبية؛ كي تسرب أعماقها

أحواؿ اعبزر يف احمليط اؽبادي، وكاف اندفاعها يف االستعمار واالستيبلء 
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على األقطار اؼبتخلفة، وعلى األسواؽ، وبمبلهنا على العناية بدرس البحار 
وتكبَت أسطوليها التجاري واغبريب، وكانت السفينة يف حاجة إُف شخص 

؛ أي القليل من اؼبعارؼ «تاريخ الطبيعيال»على دراية دبا كاف يسمى 
اػباصة ابلنبات واغبيواف والتغَتات األرضية، فسعى داروين كي زبتاره 

 اغبكومة ؽبذا الغرض، وحصل على توصية من األستاذ ىنسلو.

وقد كتب داروين بعد ذلك تفاصيل ىذه الرحلة اليت رأى فيها 
اؼبتوحشُت يف أمريكا اعبنوبية، كما رأى السبلحف العظيمة  الفوهبيُت

يف كتاب مستقل قبد فيو ذبرمُث الفكرة اليت كانت رسالة  -والنبااتت الغريبة 
حياتو بعد ذلك يف تفسَت نظرية التطور وتعميمها يف العاَف اؼبتمدف، وىذا 

ين الكتاب وبوي معارؼ اندرة كثَتة، كما يدؿ القارئ على عناية دارو 
 ابلتفاصيل.

وؼبا عاد إُف لندف أخذ يف ترتيب أوراقو، وكاف من وقت آلخر يلقي 
ؿباضرات يف اعبمعيات العلمية يف شأف األحياء الغريبة اليت لقيها يف 

 رحلتو.
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 )تشارلس داروين يف شبابو حُت سافر على السفينة البيجل إُف أمريكا اعبنوبية(

سنوات قليلة، مث رحل إُف قرية وتزوَّج ابنة عمو، وبقي يف لندف 
داوف، وىي تبعد بضعة أمياؿ عن لندف، وسبتاز ابلبيئة الريفية اليت وبتاج 
إليها؛ أي السكوف للدراسة أواًل، وقلة االختبلط االجتماعي الذي يفسد 
عزلة الكاتب اؼبفكر اثنًيا. وىذا إُف وفرة النبااتت واغبشرات والطيور 

ة من والديو تغلُّ لو دخبًل متوسطًا يكفي والدواجن، وكاف قد ورث ثرو 
 اؼبعيشة اؼبعتدلة فوؽ اغباجة ودوف الًتؼ.
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يف « أصل األنواع»وىنا استقر وشرع يؤلِّف، وأخرج كتابو العظيم 
، فارذبَّت الدنيا بو كما لو كاف قنبلة قد انفجرت وأظبعت ٘٘ٛٔ

 كاف كثَت اعبامعات اليت كانت تدرس اآلداب، بل الغيبيات اػبرافية واليت
من مدرسيها دكاترة يف اإلؽبيات يعتقدوف أف أسطورة آدـ وحواء تكفي 
لتفسَت اػبلق، وقوبل الكتاب من األكثرين بثورة من الغضب واغبنق 

 واالمشئزاز والنفور والسخرية، وقوبل من األقلُت ابلرضى والتعقل.

وَف سبِض سنوات حىت كاف قد أعيد طبعو وتُرجم إُف أكثر من عشر 
لغات متمدنة، وكاف ىذا الكتاب جرثومة لتفكَت توجيهي جديد، ليس يف 
النبات واغبيواف فقط، بل يف االجتماع واالقتصاد والدين والسياسة، وكاف 
داروين يف ىذا الكتاب متحفظًا مستحًيا، ولكنو ذبرَّأ بعد اجملادالت، اليت 

أصل »وصلت أحيااًن إُف السباب، على أف يؤلِّف كتااًب آخر ىو 
 ، وموضوعو أننا والقردة من أرومة واحدة.«اإلنساف

يف اغبيواف، مث « التعبَت العاطفي»ألَّف كتااًب آخر، ىو  ٕٚٛٔويف 
، وىذا غَت رسائل «النبااتت اليت أتكل اغبشرات»كتاب   ٘ٚٛٔألف يف 

 عديدة موجزة أو مفصلة عن موضوعات نباتية أو حيوانية.

ات وىي تستمد من نظرية الفكاىية سنو « بنش»وبقيت ؾبلة 
التطور، ومن داروين نفسو، موضوًعا أسبوعيِّا للفكاىة، ولكن فكاىتها  
كانت خالية من السخرية، مقصورة على الدعابة، كما ترى من ىذه 

 ، وفيها تصف أسبلفنا كما صورىم داروين:ٔٚٛٔاألبيات اليت كتبتها يف 
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They slept in a wood، 
On Wherever they could، 
For they didn’t know how to make beds؛ 
They hadn’t got hnts، 
They dined upon nuts، 
Which they cracked upon each other’s؛ 
They hadn’t much scope، 
For a comb, brush or soap، 
Or towels or kettle at fire؛ 
They had no coats nor capes، 
For n’er did these apes، 
Invent what they didn’t require. 
••• 
From these though descended، 
Our manners are mended، 
Though, still we can grin and backbite؛ 
We cut up each other، 
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Be he friend or brother، 
And tails are the fashion — at night؛ 
This origination، 
In all speculation، 
We gamble in various shapes؛ 
So Mr. Darwin 

May speculate in 

Our ancestors having been apes. 
 

والناظم ىنا يتهكم ابؼبتمدِّنُت كما يتهكم بداروين، وال كبتاج إُف 
 ترصبة ىذه األبيات؛ ألهنا سهلة مفهومة، كما أهنا يف الًتصبة تفقد لذعتها.

سنتيمًتًا، وكاف من الطراز  ٓٛٔوكاف داروين مديد القامة يبلغ 
الذي نسميو يف عصران انبساطيِّا؛ أي كاف وجهو مستديًرا، قد بكَّر الصلع 
يف رأسو، وكاف سيئ اؽبضم كثَت الشكوى، وبتاج إُف عناية خاصة يف هتيئة 

 الطعاـ، ولعلو انتفع هبذا اؼبرض الذي أكسبو عادات السكوف والتأمل.

، ال هبهلو أحد من سكاهنا «الدكتور»وكاف يُعرؼ يف القرية ابسم 
الذين كانوا وببونو ووبًتمونو، وكاف ىبرج عصاري كل يـو على جواده 
للنزىة ومعو كلبو، وؼبا مات اعبواد َف يشًِت غَته، وصار يكتفي ابلسَت يف 
الطرؽ اؼبتنحية بُت اغبقوؿ، وَف يكن يشرب اػبمر ولكنو كاف يدمن 
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دخاف خارج الغرفة كي هبد من بُعدىا عنو التدخُت، حىت كاف يضع علبة ال
مثبطًا عن اإلدماف، وكاف يستيقظ يف السادسة من الصباح ويناـ يف العاشرة 

 مساء.

وقد أقبب سبعة أوالد مات منهم يف الطفولة والصبا اثناف، أما 
اػبمسة فقد نشأوا نشأة حسنة وقبحوا يف اغبياة، ويف السنوات العشر 

كانت داره ؿبجِّا للعلماء، يفدوف   ٕٛٛٔاتو يف األخَتة من عمره قبل وف
 إليو من القارات اػبمس.

ىذا ىو الرجل الذي أكسبنا تصورًا جديًدا للحياة، ونقل التفكَت 
 البشري من النظر الغييب اػبرايف للكائنات اغبية إُف النظر اؼبادي الواقعي.

عن « ربراوف سيكا»ويف فرنسا يُعطى لتبلميذ اؼبدارس الثانوية كتاب 
الغدد الصم للمطالعة والدارسة، وىو يف ميدانو ال يقل يف القيمة البذرية 

لداروين أو يقاربو، ولكن داروين وبراوف « أصل األنواع»للتغيَت الثقايف عن 
سيكار ال رببهما وزارة اؼبعارؼ اؼبصرية، وتؤثر عليهما اؼباوردي وابن اؼبقفع 

ؼبديح، وىذا أحد األسباب اليت ونكات العباسيُت وأشعارىم يف اؽبجاء وا
ان؛ أي تطوران، وتبقينا أمة شرقية تتعلق ابلتقاليد واػبرافات، وتكره  سبنع تغَتُّ

 االبتكار واالبتداع.

  



 31٨ 

 الفهرس

 

 ٘ ................................... مقدمة الطبعة األوُف
انية ث  ٚ ................................... مقدمة الطبعة ال

الثةمقدمة الطبعة  ث  ٖٔ ................................. ال
ة التطور  ٘ٔ .................................. اتريخ نظري

 ٖٕ ................................. فكرة التطور وقيمتها
 ٕٛ ....................................... فلسفة التطور

 ٖ٘ .......................................... تطور العاَف
 ٖٗ .................................. أصل اغبياة وغايتها

 ٓ٘ .................................... نشأة اغبياة األوُف
 ٙ٘ ...................... وجهتا التطور يف اغبيواف والنبات

 ٕٙ ............................... التطور يف قشرة األرض
 ٗٚ ................................... التطور يف الدواجن
 ٔٛ .................................... التطور يف الشارع

 ٘ٛ ................................... التطور يف اإلنساف
 ٜٗ ....................................... تناسل اغبيواف

 ٓٓٔ ................................ ؼباذا تتطور األحياء؟
 ٚٓٔ ........................................ تنازع البقاء

 ٙٔٔ .................................... وثبات يف التطور
 ٕٗٔ ...................................... عمالقة األرض
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 ٜٕٔ ................................... التطور يف اغبيواف
 ٕٗٔ ................................... ظبكة السيبلكانت
النبات  ٚٗٔ ................................... التطور يف 

بيئة واغبي  ٖ٘ٔ ........................................ ال
 ٓٙٔ ................................. تطور بعض األعضاء

 ٙٙٔ ................................ حواس اغبيواف وعقلو
 ٚٚٔ ...................................... ظهور اإلنساف

 ٘ٛٔ ................................ ارتقاء العقل البشري
 ٜ٘ٔ ........................................ كبن والقردة

 ٖٕٓ ................................. حياة األورانج أواتف
 ٕٛٓ ............................... مسألة الدماغ البشري

 ٕ٘ٔ ...................................... الوجو البشري
 ٖٕٕ .................................. السبلالت البشرية

 ٜٕٕ ................................ نشأة اجملتمع البشري
نار والطعاـ  ٖٕٗ ....................................... ال

للغة  ٕٓٗ ......................................... أصل ا
 ٕ٘ٗ ..................................... العصر اغبجري

 ٕٓ٘ .............................. مبلبسات اجملتمع األوؿ
 ٕٔٙ ....................................... أصل اغبضارة

 ٕٛٙ .........................................أصل الدين
 ٖٕٚ ....................................... تطور اللباس
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 ٕٚٚ ............................... تنازع البقاء يف عصران
 ٕٔٛ ..................................... إنساف اؼبستقبل
 ٖٜٕ .................................... تشارلس داروين

 

 

 

 


